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Signalen en systemen in continue tijd 1 

Signalen en systemen in continue tijd 

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de beschrijving van signalen en 

systemen in continue tijd. 

lineaire, tijdinvariante overdrachtssystemen 

We beschouwen het overdrachtssysteem x( t) --1 y( t) en nemen aan dat het systeem 

lineair en tijdinvariant is. Het signaal x(t) aan de ingang van het systeem fungeert 

als ingangssignaal (excitatie) en veroorzaakt aan de uitgang van het systeem het 

uitgangssignaal (de responsie) y( t). 

Lineariteit betekent: 

als 

en 

dan 

Xt( t) --t Yt( t) 

X2( t) --1 Y2( t) 

a1x1(t)+a2x2(t) --1 a1y1(t)+a2y2(t); 

een lineaire combinatie van ingangssignalen resulteert in dezelfde lineaire 

combinatie van de respectieve uitgangssignalen. 

Uit de eigenschap van lineariteit volgt onder meer: als het ingangssignaal identiek 

nul is, dan is het uitgangssignaal dat ook. Dit houdt in dat het systeem geen 

bronnen bevat. 

Tijdinvariantie betekent: 

als 

dan 

x( t) --1 y( t) 

x(t-r) --1 y(t-r) ; 

een tijdverschuiving van het ingangssignaal resulteert in dezelfde tijdverschuiving 

van het uitgangssignaal. 

Impulsresponsie en convolutie-integraal 

Een lineair, tijdinvariant overdrachtssysteem IS volledig bepaald door ZIJn 

impulsresponsie h(t), d.w.z. door het uitgangssignaal y(t) dat hoort bij het 

impulsvormig ingangssignaal x( t) = 6( t); de functie 6( t) heet de Dirac- of 

deltafunctie en bezit de belangrijke zeefeigenschap (die ook als definitie van de 

deltafunctie kan worden beschouwd): 
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(J) 

x(t) = J c5(t-T)x( T)dT. 

We kunnen de responsie y(t) op een willekeurige excitatie x(t) uitdrukken in deze 

excitatie en de impulsresponsie h( t). Immers 

per definitie geldt 

uit tijdinvariantie volgt 

uit lineariteit volgt 

en eveneens 

c5( t) -+ h( t) ' 
c5(t-T)-+ h(t-T), 

c5(t-T)x( T)dT-+ h(t-T)x( T)dT 
(J) (J) 

J c5(t-T)X(T)dT-+ Jh(t-T)x(T)dT. 
-ro -ro 

Met behulp van de zeefeigenschap van de deltafunctie volgt dat het linkerlid van 

de laatste uitdrukking gelijk is aan x(t). De responsie y(t) op de excitatie x(t) kan 

dus geschreven worden als 

(J) 

y(t) = J h(t-T)X( T)dT. 
-ro 

De integraal in de laatste uitdrukking is een zogenaamde convolutiHntegraal en 

geeft aan hoe verleden (en eventueel toekomstige) waarden van het ingangssignaal 

moeten worden gewogen om hun bijdrage te leveren tot het uitgangssignaal op 

een bepaald tijdstip; de impulsresponsie h(t) fungeert hierbij als weegfunctie. We 

merken op dat de convolutie-integraal (met de rollen van x en h verwisseld) ook 

geschreven kan worden in de vorm 

(J) 

y(t) = Jh(T)x(t-T)dT. 
-ro 

Bestaan van de convolutie-integraal; stabiliteit 

We moeten natuurlijk eisen dat de hierboven afgeleide convolutie-integraal 

bestaat, d.w.z. dat voor elk begrensd ingangssignaal x( t) de integraal een begrens

de waarde aanneemt en zo een begrensde waarde van het uitgangssignaal y( t) 

oplevert. Een systeem waarvoor geldt dat elk begrensd ingangssignaal een 
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begrensd uitgangssignaal oplevert, noemen we een stabiel systeem. Stabiliteit 

impliceert dat de impulsresponsie h(t) absoluut integreerbaar moet zijn: 

rn 

J I h( t) I d t < rn • 

-rn 

I 
Deze eigenschap kan als volgt worden bewezen. 

Enerzijds geldt dat voor elk begrensd ingangssignaal x( t) met I x( t) I S A < rn, 

de absolute waarde I y(t) I van het uitgangssignaal voldoet aan de betrekking 

rn rn rn 

ly(t)l = Jh(r)x(t-r)drl S Jlh(r)llx(t-r)ldrS A Jlh(r)ldr, 
-rn -rn -rn 

hetgeen impliceert dat het uitgangssignaal y( t) - evenals het ingangssignaal 

x( t) - begrensd is mits voldaan is aan de voorwaarde 
rn 

J I h( t) 1 d t < rn ; 

-rn 

de eis van absolute integreerbaarbeid is dus voldoende voor stabiliteit. 

Anderzijds leidt het begrensde ingangssignaal x(t) = A sgn(h( -t)), waarbij 

sgn(z) de signumfunctie is, gedefinieerd als 

{ 

1 voor z > 0 
sgn(z) = 0 voor z = 0 

- 1 voor z < 0, 

tot een uitgangssignaal y( t) dat voor t = 0 de waarde 

rn rn rn 

y(O) = J h( -r)x( r)dr = J h( -r) A sgn(h( -r)) dr = A J I h( -r) I dr 
-rn -rn -rn 

heeft, welke waarde onbegrensd is als niet geldt 
rn 

J I h( t) I d t < rn ; 

-rn 

de eis van absolute integreerbaarbeid is dus ook noodzakelijk voor stabiliteit. 
L 
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Eigenfuncties en eigenwaarden; frequentieresponsie; frequentiespectrum; 

Fouriertransformatie 

We beschouwen de responsie y(t) op de harmonische excitatie x(t) = Xejwt_ Uit de 

convolutie-integraal volgt onmiddellijk 

(D (D (D 

y(t) = Ih(r)x(t-r)dr = Ih(r)Xejw(t-r)dr = [ Ih(r)e-jwrdr] Xejwt_ 

-w -w -w 

Bij een harmonisch ingangssignaal x(t) = Xejwt hoort dus een harmonisch 

uitgangssignaal y( t) = Yejwt = H(jw)Xejwt, waarbij de functie H(jw) gedefinieerd 

is als 

(D 

H(jw) = I h( r)e- jwr dr; 

-w 

de functie H(jw) wordt de frequentieresponsie genoemd. We zien dat een harmo

nisch signaal onvervormd door het systeem wordt doorgegeven: er vindt slechts een 

verandering van de amplitude van het signaal plaats, maar de vorm ervan wordt 

niet aangetast. De harmonische functie ejwt is dus een eigenfunctie van een lineair, 

tijdinvariant overdrachtssysteem en de frequentieresponsie H(jw) is de bijbehoren

de eigenwaarde waarmee de amplitude X van het harmonische ingangssignaal moet 

worden vermenigvuldigd om de amplitude Y van het (eveneens harmonische) 

uitgangssignaal te vinden. Het heeft derhalve zin een willekeurig ingangssignaal 

weer te geven als een superpositie van harmonische functies, 

(D 

x(t) = 2
1
7r I X(jw)ejwtdw, 

-w 

waarbij de verdelingsfunctie X(jw) het frequentiespectrum van het ingangssignaal 

genoemd wordt; het uitgangssignaal kan dan meteen worden geschreven in 

dezelfde vorm, 

(D 

y(t) = l1r I Y(jw)ejwtdw, 

-w 
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waarbij het uitgangsfrequentiespectrum Y(jw) direct volgt uit het ingangsfrequen

tiespectrum X(jw) en de frequentieresponsie H(jw) volgens 

Y(jw) = H(jw)X(jw) . 

De laatste betrekking vormt een beschrijving van het overdrachtssysteem in het 

frequentiedomein en is de tegenhanger van de beschrijving door middel van de 

convolutie-integraal in het tijddomein. 

De frequentiespectra X(jw) en Y(jw) zijn niets anders dan de Fouriergetransfor

meerden van de signalen x( t) en y( t): 

CD 

X(jw) = I x(t)e -jwtdt, 

-CD 

met als inverse Fouriertransformatie 

CD 

x( t) = l1r I X(jw)ejwtdw, 

-CD 

en analoge uitdrukkingen voor y( t) en Y(jw). 

Evenzo is de frequentieresponsie H(jw) de Fomiergetransformeerde van de 

impulsresponsie h( t). De frequentieresponsie H(jw) kan dus op twee manieren 

worden geïnterpreteerd: 

- als de factor waarmee de amplitude van een harmonisch ingangssignaal moet 

worden vermenigvuldigd om de amplitude te vinden van het (eveneens 

harmonische) uitgangssignaal, en 

- als de Fouriergetransformeerde van de impulsresponsie h( t). 

Appendix A bevat een aantal eigenschappen van de Fouriertransformatie; 

Appendix B bevat een aantal Fouriertransformatieparen. 

Systeemfunctie of overdrachtsfunctie; Laplacetransformatie 

Niet alleen het harmonisch signaal ejwt is een eigenfunctie van een lineair, 

tijdinvariant overdrachtssysteem, ook het meer algemene exponentiële signaal ept 
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is zo'n eigenfunctie. De grootheid p in de uitdrukking van een exponentieel 

signaal mag complex zijn, p = a+ jw, en wordt de complexe frequentie genoemd; 

voor CI = 0 gaat het algemene exponentiële signaal ept over in een harmonisch 

signaal ejwt. Het ingangssignaal x( t) = Xept resulteert inderdaad in het uitgangs

signaal y(t) = Yept met Y = H(p)X, zoals onmiddellijk uit de convolutie-integraal 

volgt; de functie H(p), die in dit geval als eigenwaarde optreedt, beet de systeem

functie of overdrachtsfunctie en hangt met de impulsresponsie h( t) samen via de 

relatie 

[IJ 

H(p) = J h(t)e -ptdt. 

-rn 

Evenals de frequentieresponsie H(jw) kan ook de systeemfunctie H(p) op twee 

manieren worden geïnterpreteerd: 

- als de factor waarmee de 'amplitude' van een exponentieel verlopend ingangs

signaal moet worden vermenigvuldigd om de 'amplitude' van het (eveneens 

exponentieel verlopende) uitgangssignaal te vinden, en 

- als de Laptacegetransformeerde van de impulsresponsie h( t). 

De systeemfunctie H{p) is een veelgebruikte systeembeschrijving, waaruit veel 

systeemeigenschappen eenvoudig kunnen worden afgeleid. 

Inschakeling van een exponentieel signaal 

We bepalen de responsie y(t) voor t > 0, wanneer de excitatie x(t) een exponen

tieel signaal is dat op t = 0 wordt ingeschakeld; zo'n signaal geven we weer door 

x(t) = u(t)Xept, 

waarbij u(t) de eenheidsstap is: 

{ 

1 voort > 0 
u(t) = 1/;

0
z voort = 0. 

voort < 0 

Substitutie van x(t) = u(t)Xept in de convolutie-integraalleidt tot de uitdrukking 



Signalen en systemen in continue tijd 7 

ro t t 

y(t) = Jh(r)x(t-r)dr = Jh(r)Xep(t-r)dr = [ Jh(r)e-p7 dr] Xept. 

-ro -ro -w 

We zien dat, onder de voorwaarde dat de laatste integraal voor t -1 w convergeert, 

het uitgangssignaal op den duur, d.w.z. voor t -1 w, een exponentieel verloop zal 

gaan vertonen. Onder die voorwaarde geldt dus voor t -1 ro 

y(t) = H(p)Xept, 

waarin H(p) de eerder geïntroduceerde systeemfunctie is. 

Differentiaalvergelijking 

Een belangrijke klasse van lineaire, tijdinvariante systemen kan worden beschre

ven door een lineaire differentiaalvergelijking met constante coëfficiënten 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij een elektrisch systeem dat opgebouwd is uit 

geconcentreerde elementen zoals weerstanden, spoelen, condensatoren, transfor

matoren, transistoren, enz. Het is direct in te zien dat een door een differentiaal

vergelijking beschreven systeem lineair en tijdinvariant is. We zullen ons in het 

vervolg tot zulke systemen beperken. 

Frequentieresponsie, systeemfunctie en differentiaalvergelijking 

Door substitutie van de harmonische signalen x( t) = Xejwt en y( t) = Yejwt in de 

differentiaalvergelijking, volgt onmiddellijk de betrekking 

hieruit volgt direct dat de frequentieresponsie een rationale vorm heeft: 

. y bN(jwl + + bt(jw) + bo 
H(;w) = X= ---------

aijw)M + + a1(jw) + ao 
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Substitutie van de exponentiële signalen x(t) = Xept en y(t) = Yept leidt op 

analoge wijze tot een overeenkomstige vorm voor de systeemfunctie 

+ brp + bo 

Eigentrillingen en eigenfrequenties 

We bepalen nogmaals de responsie y(t) voor t > 0, wanneer de excitatie x(t) een 

harmonisch signaal is dat op t = 0 wordt ingeschakeld, maar nu uitgaande van de 

differentiaalvergelijking in plaats van gebruik te maken van de convolutie

integraal. Oplossing van de differentiaalvergelijking voor t > 0 met excitatie x(t) = 
u( t)Xejwt leidt tot de uitdrukking 

y(t) = H(jw)Xejwt + (t > 0) . 

In deze uitdrukking herkennen we een term welke dezelfde frequentie heeft als de 
q t 

excitatie (gedwongen trilling) en een som van eigentrillingen e I.L (met eigenfrequen-

ties qi.L) welke de oplossingen zijn van de homogene differentiaalvergelijking 

dMy Qll - . 
aM M + ... + a1 + aoy - 0 , 

dt dt 

de coëfficiënten A I.L in deze som worden bepaald door de beginvoorwaarden (d.w.z. 

door de toestand van het systeem op het tijdstip t = 0). We zien dat voor t-+ rn het 

uitgangssignaal wederom harmonisch verloopt, mits de eigentrillingen alle zijn 

uitgedempt, zodat slechts de gedwongen trilling overblijft; we spreken in dat geval 

van de stationaire toestand. Aangezien de eigenfrequenties qi.L worden bepaald 

door de karakteristieke vergelijking 

betekent de e1s van uitdempende eigentrillingen, dat de wortels van deze 
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vergelijking, en dus de polen van de systeemfunctie H(p), een negatief reëel deel 

moeten hebben: 

Re qi-L < 0 (p, = 1,2, ... ,M) . 

De eis dat de eigentrillingen moeten uitdempen en dat de polen van de systeem

functie dus een negatief reëel deel moeten hebben, is identiek aan de eis dat de 

impulsresponsie absoluut integreerbaar moet zijn. We hebben zodoende een 

andere voorwaarde voor stabiliteit gevonden; het bewijs dat de twee voorwaarden 

equivalent zijn laten we hier achterwege. 

Enige fysische beperkingen: reëel zijn en causaliteit 

In het vervolg zullen wij ons beperken tot systemen die reëel en causaal zijn. 

Reëel zijn betekent dat een reëel ingangssignaal x( t) resulteert in een reëel 

uitgangssignaal y( t); dit impliceert dat de impulsresponsie h( t) reëel is. Wanneer 

het systeem door een differentiaalvergelijking kan worden beschreven, impliceert 

het reëel zijn tevens dat de constanten am (m = O,l, ... ,M) en bn (n = O,l, ... ,N) die 

in de differentiaalvergelijking optreden, reëel zijn. Een belangrijke eigenschap 

voor reële (en lineaire) systemen is dat, wanneer een complex ingangssignaal x( t) 

een complex uitgangssignaal y( t) oplevert, het reële deel van x( t) het reële deel 

van y(t) oplevert, en het imaginaire deel van x(t) het imaginaire deel van y(t): 

als x( t) -1 y( t) 

dan Re x(t) -1 Re y(t) 

en Im x( t) -1 Im y( t). 

Deze eigenschap vormt de basis voor de complexe rekenwijze, die met voordeel kan 

worden toegepast bij sinusvormige signalen in de stationaire toestand. We 

schrijven dan het signaal x(t) = Xmcos(wt+cp) als x(t) = Re Xejwt met X = Xmejcp' 

rekenen vervolgens het systeem door met het harmonische ingangssignaal Xejwt, 

vinden zodoende het harmonische uitgangssignaal Yejwt = H(jw)Xejwt, en nemen 

tenslotte het reële deel hiervan om het sinusvormige uitgangssignaal te verkrijgen: 

y( t) = Re Yejwt = Re H(jw)Xejwt = I H(jw) I XmCos( wt+ cp+arg H) . 
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Causaliteit betekent dat de waarde van het uitgangssignaal op een bepaald tijdstip 

niet afhangt van toekomstige waarden van het ingangssignaal; in het geval van 

lineaire, tijdinvariante systemen houdt causaliteit in: 

als x(t) = 0 voort < to 

dan y( t) = 0 voor t < t0 • 

De eigenschap causaliteit legt een voorwaarde op aan de impulsresponsie h(t); 

onmiddellijk is in te zien dat een systeem causaal is dan en slechts dan als de 

impulsresponsie voldoet aan de voorwaarde 

h(t) = 0 voor t < 0. 

De voorwaarde die causaliteit oplegt aan de systeemfunctie kan eveneens worden 

geformuleerd; op deze voorwaarde zullen wij hier niet verder ingaan. 

Ruisvormige signalen; autocorrelatiefunctie; vermogensspectrum 

Voor een grote klasse van signalen bestaat de Fondergetransformeerde niet; tot 

deze klasse behoren o.a. de ruisvormige signalen die beschreven kunnen worden 

als een stationair, ergodisch, stochastisch proces. Hoewel een betrekking van de 

vorm Y(jw) = H(jw)X(jw) voor deze signalen dus niet worden geformuleerd, kan 

voor hen, naast een beschrijving door middel van de convolutie-integraal, toch een 

systeembeschrijving door middel van de frequentieresponsie worden gegeven, zij 

het in een aangepaste vorm. We gaan daarbij uit van de autocorrelatiefunctie 

rxx(t1-t2), die gedefinieerd is als de verwachtingswaarde of het ensemblegemiddelde 

van het product x(t1)x*(t2): 

de stationariteit zorgt er hierbij voor dat de autocorrelatiefunctie alleen afhangt 

van het tijdverschil t1-t2 en niet van t1 en t2 algemeen. De autocorrelatiefunctie 

ryy(t1-t2) van het uitgangssignaal kan met behulp van de convolutie-integraal als 

volgt in de autocorrelatiefunctie rxx(t1-t2) van het ingangssignaal worden 

uitgedrukt: 

ro ro 

= E [ Jh(t1-r1)x(r1)dr1] [ Jh(t2-r2)x(r2)dr2] * = 
-ro -ro 
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(I) (I) 

= J J h(tt-Tt) [E x(r1)x*(r2)] h*(t2-r2) dr1dr2 = 
-ro-ro 

(I) (I) 

= J J h(tt-Tt) rxx(Tt-72) h*(t2-r2)drtdT2. 
-ro-ro 

Wanneer we nu de impulsresponsie h(t) v1a de inverse Fouriertransformatie 

uitdrukken in de frequentieresponsie H(jw) en vervolgens de Fomiergetransfor

meerden RxxUw) en Ryy(jw) van de autocorrelatiefuncties rxx( r) en ryy( r) 

introduceren, volgt uiteindelijk (zie Appendix C) de ingangs-uitgangsrelatie 

2 
Ryy(jw) = I H(jw) I Rxx(jw) , 

welke relatie bij ruisvormige signalen in de plaats komt van de eerder afgeleide 

betrekking 

Y(jw) = H(jw)X(jw) . 

De functie R(jw) wordt het vermogensspectrum van het signaal genoemd. 
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Appendix A. Enige eigenschappen van de Fouriertransformatie 

CD 

:Ji._t) = l1r I X(jw)ejwtdw 

-en 

I al :Ji._at) 

x*(t) 

:Ji._t) = x*(t) 

dnx(t) 
dtn 

( -jt)n:Ji._t) 

t I x( ;)d; 
-en 

2
;;t :d._ t) + 1/2x(0)8( t) 

CD 

X(jw) = I :Ji._t)e -jwtdt 

-en 

Lineariteit 

Schaling 

Complex conjugeren 

X*( -jw) 

en dus geldt voor reële signalen 

X(jw) = X*(- jw) 

Differentiëren 

(jw)nX(jw) 

dnX( iw) 
dwn 

Integreren 

j~ X(jw) + 1rX(0)8(w) 

w 

l1r I X(jv)dv 
-en 
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Verschuiving en modulatie in tijd en frequentie 

x(t-r) 

X(j(w-v)) 

Convolutie en product in tijd en frequentie 

CD 

J x1( t- r)x2( r)d r 
CD 

CD 

l1r J X1(JI w-v])X2(J'v)dv 
-CD 

Theorema van Parseval (unitariteit; behoud van inwendig product) 

-CD -CD 

in het bijzonder geldt het energietheorema 
CD CD 

J!x(t)!
2
dt = l~ J!X(jw)l

2
dw 

-CD -CD 

Poisson somformules 

CD CD 
T l x(t+mT)e -jmwT = ejwt l X(Jiw+kn])ejknt met n T = 21r 

m= -CD k=-CD 

CD CD 

met t = 0 volgt T l -jmwT 
x(mT)e = l X(Jiw+kn]) met OT= 21r 

m=-CD k=-CD 

CD CD 

met w = 0 volgt T I x(t+mT) = I X(jkn)ejknt met OT= 21r 

m=-CD k=-CD 

CD CD 

speciaal geldt T I ó(t+mT) = I ejknt met OT= 21r 

m= -CD k=-CD 
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Appendix B. Enige Fouriertransformatieparen 

ó(t) 

ó(t-r) 

CD 

l ó(t-nT) 

n=-CD 

1 

sgn(t) 

u(t) = [1+sgn(t)]/2 

p (t) = u(t+r)-u(t-r) 
T 

sin(vt) 
'lrt 

jvt 
e 

jvt -jvt / cos(vt) = (e +e ) 2 

1 

-JWT e 

CD 

0 l ó(w+nO) 

n=-CD 

27ró( w) 

2 
JW 

1ró(w) + j~ 

. . 
eJWT- e-JWT sin ( WT) . = 2r=..>...::...;:.....L 

JW WT 

p (w) = u(w+v)-u(w-v) 
V 

21ró(w-v) 

1r[ ó(w+v)+ ó(w-v)] 

j1r[ ó(w+v)- ó( w-v)] 

met OT= 21r 
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AppendixC. 
Ingangs-uitgangsrelatie voor het vermogensspectrum 

We gaan uit van de ingangs-uitgangsrelatie voor de autocorrelatiefuncties: 

(D (D 

ryy(tl-t2) = I I h(tl-71) rxx(71-72) h*(t2-72)d7ld72. 

-rn-rn 

Wanneer we nu de impulsresponsie h(t) v1a de mverse Fouriertransformatie 

uitdrukken in de frequentieresponsie H(jw), 

(D 

h( t) = 2
17r I H(jw)ejwtdw, 

-rn 

gaat de uitdrukking voor ryy(t1- t2) over in 

(D (D (D 

ryy( t1-t2) = I I [l1r I H(jwl)ejwl(t1- 71)dw1] rxx( 71-72) 

-rn-rn -rn 

(D 

x [l7r I H(jw2)ejw2(t2- 72)dw2] * d71d72 = 
-rn 

(D (D (D (D 

= 4~2 I I H(jwl) [ I I rxx( 7J-72)e-j(w171-w272)d7ld72] 

-rn-rn -rn-rn 

Wanneer we vervolgens de Fomiergetransformeerden Rxx(jw) en Ryy(jw) van de 

autocorrelatiefuncties rxx( 7) en ryy( 7) introduceren, volgt 
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(IJ (IJ (IJ (IJ 

= 4;2 J J H(jw1) [ J J [l7r JRxx(jw)ejw(r1
-

72)dw] e-j(w171-w272
) dr1dr2] 

-rn-rn -rn-rn 

(IJ (IJ (IJ (IJ (IJ 

= J J H(jw1) [2
17r J Rxx(jw) [2

17r J ej(w-w1
)

71dr1] [l7r J ej(w-w2
)

72dr2] * dw] 

-rn-rn -rn -rn -rn 

(IJ (IJ (IJ 

= J J H(jw1) [2
17r J Rxx(jw)ó(w-wt)ó(w-w2) dw] H*(jw2) ej(w1t1-w2t2

) dw1dw2 = 
-rn-rn -rn 

(IJ (IJ (IJ 

= 2\ J [ J H(jw1)ó(w-w1)ejw1t1dwt] Rxx(iw) [ J H(jw2)6(w-w2)ejw2t2dw2] * dw = 
-rn -rn -rn 

(IJ 

= l1r J H(jw)Rxx(jw)H*(jw)ejw(t1-t2)dw = 
-rn 

-rn 

We vinden dus uiteindelijk de relatie 

2 
Ryy(jw) = I H(jw) I Rxx(jw) . 

De functie R(jw) wordt het vermogensspectrum van het signaal genoemd. 
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• Programmabie Digital Signal Processors 

• TMS320C40 Digital Signal Processor 

• Design 
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Systerns for Signalprocessing 

I Overview I 

• Analog systems 

• Digitalization 

• Miniaturization 

• Specialization 

~ Large processing units 

Systems with discrete components 

Microprocessors 

L Bit slice processors 

~ Single-ship multipliers 

Digital Signalprocessors 

Programmabie DSP's 

Progranunable DSP's 
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The Digital Signalprocessor 

The DSP : digital chip with a microprocessor-like 
structure and special features for implementation of 
specific operations. 

A. Standard single-chip devices 

B. Function/application specific devices 

Programmabie DSP's 

The Digital Signalprocessor 

I Topics I 

• General structure 

• Specific operations 

• Special architecture 

Programmabie DSP's 



The Digital Signalprocessor 

General Structure 

Programmabie DSP's 

6 

The Digital Signalprocessor 

Specific operations 

MPY Multiplier 

ACC Arithmetic 

DELAY Storage/shift 

THROUGHPUT ____. Busses/memory access 

Programmabie DSP's 

7 



Signal processing -algori thms 

FIR I IIR - filters 

Differential-equation 

Progranunable DSP's 

8 

Signalprocessing-algorithms 
I Lineair Time-invariant System I 

x(t) 

Transfertunetion 

Progranunable DSP's 

9 



Signalprocessing-algorithms 

I Correlation and Autocorrelation I 

Programmabie DSP's 

10 

Signa! processing -algorithms 

I Past Fourier Transformation I 

Programmabie DSP's 

11 



The Digital Signalprocessor 

Special architecture 

Key word: 

Single word I Single cycle instruction 

Needs: 
Special qualities for the architecture 

Programmabie DSP's 

12 

Special Architecture 

Need: Several operandsin one instruction 

• Registertype architecture 

• Special addressingtechnics 

• Several data- and addressbusses 

• Multiple access memory 

• Multi-level pipelining 

Programmabie DSP's 

13 



I I 
I I 

CLKOUT1~ L 
I I I I 
I I I I 
1,.. N .,I,.. N+1 .,I,.. N+2 .,I ... prefetch 
I I I I 
I N-1 I N I N+1 .,I,.. decode ~ "I,.. "I,.. I 
I N-2 I N-1 I N I 

execute fOII .,I ... .. I • .. I ... 

Programmabie DSP's 

14 

Special Architecture 

N eed: Several operations in one instruction 

Accumulate products: 

• Several arithmetic units 

• Pipelining in operations 

Programmabie DSP's 

15 
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Special Architecture 

N eed: Parallelprocessing of operations and datamoves 

• Several data- and addressbusses 

• Direct memory access coprocessors 

• Past interfacing external memory 

Programmabie DSP's 

Special Architecture 

Need: Table access memory management 

Data-array processing: 

• Addressregisters for special indexmodes 

• Addressregister aritmetic units 

• Pointers for linear and circular buffers 

• V ery specific addressingtechnics, such as 
Bitreverse (FFf) 

Programmable DSP's 



Special Architecture 

Need: "on the fly" SHIFT 

Sealing of operands: 

• Special shifters in the datapath 

• Both for source-operands and target 

• Bitreduction of results in fixed-point 

• Besides Barrel-shifterin the ALU 

Programmabie DSP's 

18 

Special Architecture 

Need: Actvaneed program control 

• Single word: - direct branching 

- indirect branching 

- calculated branching 

• Single cycle: - delayed branching 

- branch prediction 

• Time saving: - instruction repetition 

- zero overhead looping 

Programmabie DSP's 

19 



Special Architecture 

Need: Past Context Management 

• Automatic download of statusregisters 

• Extra register-sets 

• Shadow registers 

Programmabie DSP's 

20 

Programmabie DSP's 

21 
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Programmabie DSP's 

Example 

I MACD instruction I 

LT <X3> 

MPY <A3> 

APAC 

DMOV <X2> 
LT ~!~~!Ril 

MPY <A2> ~WE 
APAC 

DMOV <Xl> 

/ 
} LTD <X2>} 

MACD <X2>,<A2> 

qMPY <A2> 

Programmabie DSP's 



Program Bus 

16 

32 

Programmabie DSP's 

24 

Example 

I Parallel operation I I MPYF3 11 ADDF31 

• Floating-point multiply and store 

• Floating point addition and store 

• Post-inerement Addressregister 5 

• Pre-decrement Addressregister 1 

Programmabie DSP's 

25 
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• 1. Introduetion 

• 2. Architectural Overview 

• 3. CPU Registers 

• 4. Memory and Cache 

• 5. Data Formats and Floating-Point Operatien 

• 6. Addressing 

• 7. Program Flow Control 

-

• 8. Pipeline Operatien 

• 9. External Bus Operatien 

• 10. The Bootleader 

• 11. The OMA Coprocessor 

• 12. The Communication Ports 

• 13. The Timers 

• 14. Assembly Language Instructiens 

-
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Signal Processing Group 
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I Contents 

+1.1 The TMS320 Family 

+ 1.2 The TMS320C40 

• 



I The TMS320C40 I 
• Key Features 

• Block Diagram 

• Floating-Point CPU 
• Memory and Bus Structure 

• Communication Ports 

• OMA Coprocessor 

The 
TMS320 
Family 

-

-



Key Features 

• 30-MIPS and 60-MFLOPS performance with 384 Mbytes/s of 1/0 capability 
• IEEE floating-point conversion for ease of use 

• Register-based CPU 
• Single-cycle byte and half-word manipulation capabilities 
• Divide and square root support for improved performance 

• On-chip memory includes 2K words of RAM, 128 words of program cache, 
and a bootloader 

• Two external buses providing an address reach of 4G words 

• Two memory-mapped 32-bit timers 

• 6- and 12-channel OMA 
• Six communication ports for multiprocessor communication 

• ldle mode for reduced power consumption 

1.5 • 

1.6 

Global 
Bus 

Program 

Cache 

Floating-
POint 
and 

Integer 
Multiply 

RAM 

BlockO 

Floating· 
Point 
and 

Integer 
ALU 

1 2 Extended-
Precision Registers 

Address Address 
Gen. 0 Gen. I 

Barrel Shiher 

8 Auxiliary 
Registers 

14 Control 
Registers 

RAM 
Block I 

Channelt 

Channel2 

Channel3 

Channel4 

Channai 5 

Boot On-Chip Parallel 

Debug Support 

Local 

Bus 

Block Diagram 



• An independent multiplier and accumulator achieves up to 60 MFLOPS 
• Results are stored in any one of 12 extended-precision registers 

- 40-bit registers that store values with a 32-bit mantissa and an 8-bit exponent 
- Serve as both the souree and destination for any arithmetic operation 
- Allow maintenance of intermediale results without storing data in memory 

• Two independent auxiliary register arithmetic unitscan generale two 
addresses in a single cycle 
- The two ARAUs operate in parallel with the multiplier and ALU 
- Addressing with displacements, indexed, circular, and bit-reversed 

• High-speed internal parallelism: eight operations per cycle 
- Floating-point/integer multiply and addition 
- Two data accesses 
- Zero-overhead branch and loop counter update 

• IEEE floating-point conversion 
• Divide and square root support 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
40 l40 l40 140 

32·Bit Barrel 
Multiplier Shitter 

ALU 

140 40 

..._ 40 
..._ 40 .. 40 Extended-Precision ~ 

~ Registers (RQ.R11) ... 40 
32 ~ ... 

Oisp, IRO, IR1 

~ ARAUO 7 BK'\' ARAU1 

I The CPU I 
_! r 

32 ... ~ 32 ..._ 
Auxiliary Registers 

32 ....._ 32 
(ARQ-AR7) ~ ... 

32 ... 32 
..._ 32 

.... 
.... 

System Registers (14) ...._ 32 ... 32 ~ 

~ 

-



1.9 

1.10 

I Memory and Bus Structure 

• Fetch of up to four 32-bit words each cycle: a program opcode, two CPU 
data operands, and a OMA data transfer 

• The C40 uses seven internal buses to access on-chip resources 
- Program address/data: To maintain instructien fetches every cycle 
- Data address/data: In any cycle, the CPU can fetch two data operands, 

because it has two data address buses and one data bus that can be accessed 
twice in a single cycle 

- OMA address/data: The OMA uses these buses to perform OMA transfers in 
parallel with CPU operatien 

• The C40 can use both internal and external data and program memory 
• lnternally, the C40 has two 1 K by 32-bit-word blocks of dual-access RAM, 

providing up to four words of program or data in a single cycle 
• For external memory, the C40 has two identical 32-bit buses, which 

address up to 2G words of memory each 
• Each device has an on-chip instruction cache to boost performance 

when using slower external memory 

0(31-0) 

A(3().())" 

STRSX 
RlWx 

PAGEx 

Rl'5Yx 

STAT(3·0) 

TIJCK 
CE x 

DE 

AE 

-' 
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-'-

I Memory and Bus Structure 

RAM RAM 
Cache BlockO Bloei< 1 Boot 

128 x32 
tK x32 IK x32 ROM 

132 
~ 32 

.. 
32 32 32 32 ~32 32 

MU~ T T T ~ux -I-- LD(3 1-<l) 

1---- LA(30·0)" 
lP a la US · .7 --

:--LSTRBx 
PAddrBus -, r-LRM'x 

D ata Bus · ;~ : :!~ v - ~: ,-:.;; __ ' ·/~ :,, .. -LPAGEx 
f1--.1\ JLl\ --

D Addr 1 Bus ' 
,, ;-LRDYx 

\r1l \r-\1 
r-LSTAT( D Addr2 Bus ·.;:~ f:~)\ :·:-: .. 3-0) 
--

i--LLOCK 
OMA DataBus 

...... ._. 
~-; ,_.,· ... ;<.~:. _ .~;-; ' . -

r-LCEx 
DMAAddrBus ~--- ;. ~ Vf ~{>:,;:Af":~{>-' -

r-LDE 
....... 32 32 32 32 32 32 32 .,.... -

_1----LAE 

I Peripheral Bus ""-. 
'---y-J 

Program Counter/ 
Instructien Register 

~ '---y-J ~ MUX 

CPU OMA 
Controller 

-
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I Communication Ports I 
• The communication ports transfer up to 24 Mb/s each for asynchronous 

interprocessor communications or for servicing intensive 1/0 needs 

• The C40 has six ports. Each port has 12 pins which provide a glueless 
interface to another C40 

• Because the communication ports have built-in arbitration and control 
circuitry, you simply need to read data from and write data to the memory
mapped input and output FIFOs 

• The input and output FIFOs provide a 16-word x 32-bit buffer between the 
communication ports 

• Up to 24 Mb/s bidirectional interface on each communication port for high
speed and low-cost parallel-processor interface 

• Eight-word-deep input FIFO and eight-word-deep output FIFO buffer 

• Automatic arbitration and handshaking for direct processor-ta-processor 
conneetion 

i , 'tj, 
Peripheral • ' 

Address 
Bus 

32 Input FIFO 

8 x 32 Bit 

Output FIFO 

8 x 32 Bit 

14----+ CREQ 

lif---+ CACK 

llf---+ CSTRB 
___ __. CRDY 

CD(7-0) 

Arbitratîon 
and Control Communication Ports 
Comm Port 

Control Register 

A Single 

Communication Port 

-
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1.14 

J OMA Coprocessor I 
• The C40 has 6 independently eperating communication ports with an 1/0 

capability of 384 Mb/s and has dedicated address and data buses 
• The OMA is programmed to transfer data from any memory location to 

any other memory location on interrupt base 
• The OMA has a split-mode operatien for bidirectional mode, allowing the 

OMA to service the 12 input and output FIFOs in the communication ports 
• Priority can be assigned to the CPU, the OMA, or mixed, where the CPU 

gets the first access foliowed by the OMA 
• Autoinitialization by a link pointer register to program its next task 
• 6 or 12 OMA channels for parallel data transfers 

+ Data transfers to and from anywhere in memory 
+ Three operations per cycle 

• 32-bit data transfer 
• Address register update 
• Transfer counter update 

+ Performance of 90 MOPS 

DMA Channel 0 

J OMA Coprocessor 

Souree Address 

Souree Address Index 

Transfer Count 

Destination Address 

Destination Address 
Index 

Link Pointer 
(for Autoinitialization) 

• 
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I Contents I 
• 2.1 Functional Block Diagram 

• 2.2 Central Processing Unit (CPU) 

• 2.3 Memory Organization 

• 2.4 lnternal Bus Operatien 

• 2.5 External Bus Operatien 

• 2.6 Interrupts 

• 2. 7 Peripherals 



2.3 

2.4 

CPU 

""'' (jCI:Iftl!"~101 

pot:$(~.1.2.J...&.$) 

·c.u: 
•OCfnlfV.oe.-.iQol 
~(1.2...& .111 

-

The C40's CPU has a register-based 
architecture. 

The CPU consists of the several 
components: 

• Floating-point/integer multiplier 
• Arithmetic Logic Unit (ALU) 
• 32-bit barrel shitter 
• lnternal buses (CPU1/CPU2 and 
REG1/REG2) 
• Auxiliary register arithmetic units (ARAUs) 
• CPU register files 

-
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2.7 

2.8 

I Addressing Modes 

+General addressing modes: 
• Register. The operand is a CPU register. 
• lmmediate. The operand is a 16-bit immediate value. 
• Direct. The operand is the contentsof a 32-bit address (concatenation 
of 16 bits of the data page pointer and a 16-bit operand}. 
• Indirect. A 32-bit auxiliary register indicates the address of the 
operand. 

• Three-operand addressing modes: 
• Register. (same as for general addressing mode). 
• Indirect. (same as for general addressing mode). 
• lmmediate. The operand is an 8-bit immediate value. 

• Parallel addressing modes: 
• Register. The operand is an extended-precision register. 
• Indirect. (same as for general addressing mode). 

• Branch addressing modes: 
• Register. (same as tor general addressing mode). 
• PC-relativa. A signed 16-bit displacement or a 24-bit displacement is 
added to the PC. 

I lnternal Buses I 
A large portion of the C40's high performance is due to internal busing 
and parallelism. 

Separate buses allow for parallel program fetches, data accesses, and 
OMA accesses: 

• Program buses PAOOR and PDATA 
+Data buses OADDR1, DADDR2, and DOATA 
+OMA buses OMAADOR and OMADATA 

These buses conneet all of the physical spaces (on-chip memory, oft-ehip 
memory, and on-chip peripherals) supported by the C40. 

-

-



2.9 

2.10 

External Buses 

Tl1e C4x provides two identical external interfaces: 

+ The global memory interface and 
+ The local men1ory interface. 

Each consists of a 32-bit data bus, a 31-bit address bus, 
and two sets of control signals. 

Both buses can be used to address external program/data 
memory or 1/0 space. 

I Interrupts I 
The C40 supports: 

+tour external interrupts (IIOF3-0) 
+ a number of internal interrupts 
+a nonmaskable external NMI interrupt and 
+ a nonmaskable external RESET signal, which sets the processor to a 
known state. 

The OMA and communication ports have their own internal interrupts. 
When the CPU responds to the interrupt, the IACK pin can be used to signal an 
external interrupt acknowledge. 

Chapter 'Program Flow Control' covers RESET and interrupt processing. 

-

-



Peripherals 
32 

• Communication 
Ports 

'OIO: 
6"""""""1c>1lon 

Direct Memory pcrts(0.1.2.3.4..5) • 'C44: 
4C()I'TV'nUI'IIC:IIiofl 

Access (DMA) - ëAOO's ports(1.2.4.51 - ëAëi<s -~. Coprocessor - CRDYS - CDS{r~) 
6 OMA Channolo 

• Timers 
TCLJ<O 

TCLKI 

2.11 -
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Contents I 

• 3.1 CPU Primary Register File 

• 3.2 CPU Expansion Register File 
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3.3 

3.4 

I CPU Primary Register File 

• Extended-Precision Registers 
• Auxiliary Registers 
• Data Page Pointer 
• Index Registers 
• Block-Size Register 
• System Stack Pointer 
• Status Register 
• OMA Coprocessor Interrupt Enable Register (DIE) 
• CPU lnternallnterrupt Enable Register (IIE) 
+ IIOF Flag Register (IIF) 
• Block-Repeat (RS. RE) and Repeat-Count (RC) Registers 
• Program Counter (PC) 
• Reserved Bits and Compatibility 

Extended-Precision Registers 

The 12 extended-precision registers (Rü-R11) can store and support 
operations on 32-bit integer and 40-bit floating-point numbers. 

• For floating-point numbers, these registers consist of two separate and 
distinct fields: 
- Bits 39-32: store the exponent ( e) of a floating-point number. 

- Bits 31-ü: store the mantissa of a floating-point number: 
• Bit 31: sign bit (s), 

• Bits 30-Q: the fraction (f). 

Any instruction that assumes that the operands are floating-point numbers 
uses bits 39-0. 

• For integer operations, bits 31-0 of the extended-precision registers contain 
the integer (signed or unsigned). Bits 39-32 remain unchanged. 

-

-
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Auxiliary Registers 

The eight 32-bit auxiliary registers (ARQ-AR7) can be accessed by the 
CPU and modified by the two auxiliary register arithmetic units (ARAUs). 

The primary tunetion of the auxiliary registers is the generation of 32-bit 
addresses. 

How-ever, they can also operate as loop counters in indirect addressing 
or as 32-bit general-purpose registers that can be modified by the 
multiplier and ALU. 

See Addressing Modes, for detailed information of the use of auxiliary 
registers in addressing. 

Data Page Pointer 

The data-page pointer (DP) is a 32-bit register whose 16 LSBs are used by the 
direct addressing mode as a pointer to the page of data being addressed. 

Data pages are 64K words long with a total of 64K (65,536) pages. 

Bits 31-16 are reserved. 

-

-
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Index Registers 

The 32-bit index registers (IRO and IR1) are used by the auxiliary register 
arithmetic unit (ARAU) for indexing the address. 

IRO is also used for bit-reversed addressing. 

See Addressing Modes for detailed information of the use of index registers 
in addressing. 
Sectien Indirect Addressing discusses using IR n in indirect addressing. 
Sectien Bit-Reversed Addressing describes using IR n with bit-reversed 
addressing. 

Block-Size Register 

The 32-bit block-size register (BK) is used by the ARAU in circular 
addressing to specity the data block size. 

See Sectien Circular Addressing for more intermation about the use 
of the BK register. 

-

-
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I System Stack Pointer I 
The system stack pointer (SP) is a 32-bit register that contains the address 
of the top of the system stack. 

The SP always points to the last element pushed onto the stack. 

The SP is manipulated by interrupts, traps, calls, returns, and the PUSH, 
PUSHF, POP, and POPF instructions. 

Pushes and pops of the stack perform preincrement and postdecrement, 
respectively, on all 32 bits of the SP. 

Status Register 

The status register (ST) contains global information about the CPU's state. 

Typically, load, store, arithmetic, and logica! operations affect the ST's condition 
flags. 

-

When the ST is loaded, the contentsof the load instruction's souree operand replace 
the ST's current contents, regardless of the state of any bit(s) in the souree operand. 

Therefore, following an ST load, the contentsof the ST are identical to the contentsof 
the souree operand. This allows the status register to be saved easily and restored. 
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Status Register 
19 18 

NMI bus grant 

A A A A A A A A A A A A AIW A A 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

SC I PGIE I GIE I cc CE CF I PCF I RM I OVM I LUF I LV UF I N I z V I c I 
A!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W R!W 

NOTE: xx = reserved bit. A = read, W = write. 

• c Carry-condition flag • PCF Previous state of bit CF. 

• V Overflow condition flag • CF Cache freeze 

• z Zero condition flag • CE Cache enable 

• N Negative condition flag • cc Cache clear. 

• UF Floating-point underflow condition flag • GIE Global interrupt enable. 

• LV Latched overflow condition flag • PGIE Previous state of bit GIE. 

• LUF Latched floatlng-point underflow condition flag • SC SET COND 

• OVM Overflow mode flag. • ANALYSIS 

• RM Repeat mode flag. 

OMA Coprocessor Interrupt Enable Register 

The 32-bit OMA interrupt enable register (DIE) is broken into six subfields that 

determine which interrupts can be used to control the synchronization tor each of 

the six OMA coprocessor channels. 

Synchronization controls when a OMA channel reads or writes. 

Each OMA channellooks not only at the OMA synchronous interrupts selected 

but also at the synchronization mode that the channel is currently using. 

By using interrupt synchronization, each OMA channel can (tor example) service 

a corresponding communication port. 

Also, each DMA channel can be synchronized to external interrupts and to the on

chip timers. 

-
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CPU lnternal Interrupt Enable Register . 

The 32-bit internal interruptenable register enables/disables 

the following interrupts for the CPU: 

• Timers 0 and 1 

• For communication ports 0-5: 
- Input-buffer full 

- Input-buffer ready 

- Output-buffer ready 

- Output-buffer empty 

• OMA coprocessor channels 0-5 

I IIOF Flag Register I 
The IIF register controls the external interrupt pins IIOF(3-0). 

Use it to specify: 

• Which IIOF pins are used tor general-purpose 1/0 and which are used tor 
interrupts 

• Whether a general-purpose pin is input (read only) or output (read/write) 

• Whether an interrupt pin is tor edge-triggered or level-triggered interrupts 

• Whether an external interrupt is enabled or disabled 

The IIF register also contains timer, OMA and NMI interrupt 'l'lags. 

-

-
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Block-Repeat and Repeat-Count Registers 

• The 32-bit repeat start address register (RS) contains the starting address of 

the blockof program memory to be repeated when the CPU is eperating in the 

repeat mode. 

• The 32-bit repeat end address register (RE) contains the ending address of 

the block of program memory to be repeated when the CPU is eperating in the 

repeat mode. 

• The repeat-count register (RC) is a 32-bit register that specifies the number 

of times a blockof code is to be repeated when a block repeat is performed. 

lf RC contains the number n, the loop is executed n + 1 times. 

J Program Counter I 
+ The program counter (PC) is a 32-bit register containing the 

address of the next instructien to fetch. 

+ While the program counter is notpart of the CPU register 'file, it 
can be modified by the same instructions that modify the program 
flow. 
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3.18 

Reserved Bits and Compatibility 

• To retain compatibility with future members of the 'C4x family of 
microprocessors, reserved bits that are read as zero must be 
written as zero. 

• Reserved bits that have an undefined value mustnothave their 
current value modified. 

• In ether cases, maintain the reserved bits as specified. 

I CPU Expansion Register File I 
This expansion register file contains two special control registers: 

• Interrupt-vector table pointer (IVTP) 
The 32-bit IVTP register points to (is essentially the base address for) the 
interrupt vector table (IVT) in memory. 

• Trap-vector table pointer {TVTP) 
The 32-bit TVTP register is essentially the base address forthetrap-vector 
table (TVT) in memory. This table contains the veetors fortheTRAP 
instructien's 512-trap addresses (TRAPO-TRAP511 ). 

-

-
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I Overview Memory and Cache 

• The C40 accesses a total memory space of 4G 32-bit words of program, data, 
and 1/0 space. 

• Two internal RAM bleeks of 1 K x 32 bits each and an internal ROM block 
containing a bootleader permit two accesses perblockin a single cycle. 

• A 128 x 32-bit instructien cache allows code to be stared oft-ehip in slower, 
lower cast memories without degrading performance. The cache also speeds 
data fetches to the same physical space as the program because it does nat 
burden the bus with program instructien fetches. 

Memory Space 

The C40 memory space of 4 gigawords. 

-

The contentsof the first segment of address space, at 0000 OOOOh to DOOF FFFFh, 

is selected by the value of the ROM enable (ROMEN) pin: 

+ ROMEN = 1. Addresses 0000 OOOOh-0000 OFFFh are an on-chip ROM block 
(reserved tor bootleader operations), and addresses 0000 1 OOOh-OOOF FFFFh 
are reserved. 

• ROMEN = 0. The on-chip (reserved) ROM is disabled, and addresses 
starting 0000 OOOOh-OOOF FFFFh are mapped to the local bus. 

Memory at 0010 OOOOh is nat affected by ROMEN. 

Note: The C40 internal ROM is generally reserved tor Tl internal use only. 
However, for high-volume applications, you can request that Tl install your code in 

the internal ROM. 
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Memory Ranges 

The following is a general summary of address ranges: 

• 0000 OOOOh-OOOF FFFFh: Can be local bus or on-chip (reserved) ROM, depending on 
the value of ROMEN. lf ROMEN=O, these addresses are mapped to the local bus. lf 
ROMEN=1, these addresses are mapped to the on-chip ROM. 

• 0010 0000h-Q010 OOFFh: lnternal peripherals (DMA coprocessor, communications 
ports, timers, etc.). 

• 0010 0100h-002F F7FFh: Reserved. 

+ 002F F800h-Q02F FBFFh: 1 K RAM Block 0. 

+ 002F FCOOh-Q02F FFFFh: 1 K RAM Block 1. 

• 0030 0000h-7FFF FFFFh: Local bus. These addresses are mapped to the local bus. 

• 8000 OOOOh-QFFFF FFFFh: Global bus. These addresses are mapped to the global bus. 

CPU data accesses and DMA accesses can be made from any unreserved part of theC40 
memory map. Instructien fetches can take place 'from any unreserved area of theC40 
memory map, except from the peripheral space (addresses 0010 0000h-û01 0 OOFFh). 

T 
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Peripheral Bus Memory Map 

• Overview 

• Local and Global Memory Interface Control Registers 

• Analysis Module Registers 

• Timer Registers 

• Communication Port Memory Map 

• OMA Coprocessor Registers 

1.7 -

OOIOOOOOh 
OOIOOOOFh 

OOIOOOIOh 
OOIOOOIFh 

OOI00020h 
0010002Fh 

00100030h 
0010003Fh 

0010004011 
0010004Fh 

00100050h 
0010 005Fh 

0010006011 
0010006Fh 

00100070h 
0010007Fh 

0010006011 
OOI0008Fh 

00100090h 
0010009Fh 

OOIOOOAOh 
OOIOOOAFh 

0010 008011 
0010008Fh 

OOIOOOCOh 
001000CFh 

OOIOOODOh 
0010 OODFh 

0010 OOEOh 
001000EFh 

OOIOOOFOh 
0010 OOFFh 

1.8 

Analysis Module Bleek Registers {16 words) 
(See subsection 4.2.2) 

Timer 0 Registers {16 words) 
(See subsection 4.2.3 and Flguta 4-5) 

Timer 1 Registers (16 words) 
(See subsecllon 4.2.3 and Figura 4-5) 

Communication Pon 4 {16 words) 
(See subsection 4.2.4 end Figura 4-5) 

Communication Port 5 (16 words) 
(See subseclion 4.2.4 and Figure 4-5) 

OMA Coprocessor Channel 0 ( 16 words) 
(Soo S<Jbsection 4.2.5 and Figuro 4-5) 

OMA Coprocessor Channet 1 { 16 words) 
(See subsoction 4.2.5 end Figure 4-5) 

OMA Coprocessor Channel 2 (16 words) 
(See S<Jbsectlon 4.2.5 end Flgure 4-5) 

OMA Coprocessor Channel 3 ( 16 words) 
(See subseclion 4.2.5 and Figura 4~) 

OMA Coprocessor Channel 4 (16 words) 
(See sobsection 4.2.5 and Figuro 4-5) 

OMA Coprocessor Channel 5 (16 words) 
(See subseclion 4.2.5 end Figura 4-5) 

Overview 

• The peripheral bus memory map resides 
in addresses 0010 0000h-Q010 OOFFh. 

• Each peripheral requires a 16-word area. 

-
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Local and Global Memory Interface Control Registers 

These registers control the local and global memory interfaces. 

They occupy the first 16-word block of the peripheral bus memory map. 

These registers define several settings: 

• The page sizes used for the two strobes of each port 

• Address ranges over which the strobes are active 

• Wait states 

• Other similar operations that compose the memory interfaces 

I Analysis Module Registers l 
The second lowest 16-word block in the peripheral bus memory map 

contains part of the analysis module registers. 

These registers are reserved for emulation functions. 

-

-
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Timer 0 

Timer 1 

00100020h 

00100021h 

0010 0023h 

00100024h 

00100025h 

00100027h 

0010 0028h 

00100030h 

0010 0031h 

00100033h 

0010 0034h 

00100035h 

00100037h 

0010 0038h 

0010 003Fh 

Timer{} ,êOiitrpl register :~ ;. ::' 

Reserved 

Timer 0 counter register :.,_. ·:.' · 

Reserved 

:;<' .. ·.Timer 0 perloci register · 

Reserved 

Timer 1 rotitrol register, :-J 

Reserved 

Timer 1 counter register>.j,_: .. • , '• · · 

Reserved 

Ti mei 1 period register;;~ ;. 

Reserved 

Timer Registers 

Th is group of registers accupies the 

0010 0020h-ü010 003Fh range in 

the peripheral bus memory map. 

Timers and their registers are covered 

in detail in Chapter Timers. 

Communication Port Memory Map 

0010 0040h 

0010 0041h 

0010 0042h 

0010 0043h 

I' ;>:,. CPCft P ('Q40 9Qiy),i;/ -.. , .. 
:A"J;!nput ·port 0, FIFO po~iÜo!)"'Q~?1. 

1
.. óuti>MJ)qrt o, _E I(Ö~p_&;I!@r?t?-.l 
I· .. <:·. ·Port 0 softwar~*~~~·C""x_;-~ 

<;> <;> 
Th is figure illustrates the communicatien-port control registers (CPCR) and 

input and output FIFO buffers. 

This is the central group of registers in the peripheral bus memory map. 

These registers are described in more detail in Chapter Communication Ports. 

-

-
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OMA Coprocessor Registers 
x 

~:~::~ E;:::~:Er:,~ ,' ~ T 
010 ooz3h '>Ttá.nstèr coûnfêrx ~')-.-·_ ,. OMA 
o1o ooz4h ·i besfi'nàtion'aéfêlress''X:~; -·'> .• Gh. 

010 oozsh ' D_._ -~.~ .• tin·'·a· .lión··.·. ~~~/?~'. i'~.d ___ e_x .~''/:. 1 
01 0 OOz6h t--LI-.-nk_,_P_,O_Int-.-e_r _x ..,...'·<_2' --:-'-"· .. ..,.,...--' ~- ""'"--I 
01 o ooz7h AuxiH~ty transfer cOuritér'·x \ 
01 o OOz8h L..A_u_x_ill_aîy.:..·._nn_k..:.p_o· .... ~n .... te...;..r x_. _ ____. 

The OMA registers are the bottorn blockof registers in the 
peripheral bus memory map. 

These registers are described in Chapter The OMA Coprocessor. 

Overview Instructien Cache 

The 128 x 32-bit instructien cache speeds instructien fetches and lewers system cost. The 
instructien cache allows the use of slow external memories while still achieving single-cycle 
access performance. The cache also frees the external buses from program fetches, thus, 
allowing the use of these buses tor DMA or other system needs. The cache can operate in 
a completely automatic fashion without the need tor external intervention. lt uses a form of 
the LRU (least recently used) cache update algorithm. 

• Instructien Cache Architecture 
• Cache Algorithm 
• Cache and System Memory 
• Cache Control Bits 
• Using the Cache 
• The LAU Cache Algorithm 

-

-



.1 

;.2 

Signal Processing Group 
Department Electrlcal Engineering 

Eindhoven Univarsity of Technology 

Contents 

• 5.1 Integer Formats 

• 5.2 Floating-Point Formats 

• 5.3 Format Conversion 

• 5.4 Floating-Point Multiplication 

• 5.5 Floating-Point Addition and Subtraction 

• 5.6 Normalization and Rounding 

• 5.7 Reciprocal 

-



5.3 
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Integer Formats 

• Signed-lnteger Formats 
+ Short Integer Format 

• Single-Precision Integer Format 

• Unsigned-lnteger Formats 
• Short Unsigned-lnteger Format 

• Single-Precision Unsigned-lnteger Format 

I Signed-lnteger Formats I 

(b) Sign extension of a short integer format 

-

0 
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>,6 

15 

(a) Short unsigned-integer format 

16 15 

(b} Zero fiU of a short unsigned-integer format 

31 
•'-:i·': .• ~ . 

:.'·<'i :: . . 

Floating-Point Formats 

• General Floating-Point Format 

• Short Floating-Point Format 

I 

• Single-Precision Floating-Point Format 

• Extended-Precision Floating-Point Format 

0 

0 

-

-
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15 12 

Most Positive: 

Least Positive: 

Least Negative: 

Most Negative: 

5.8 

0 

Mantissa 

X= (2- 2-11) X 27 = 2.5594 X 102 

X= 1 X 2-7 = 7.8125 X 1Q-3 

X= (-1-2-11) X 2-7 = -7.8163 X 1Q-3 

X= -2 X 27 = -2.5600 X 10 2 

-

-
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).10 

31 24 23 22 0 

Exponent • , .· 
· ~;;.:~ . .:--· . ' ·;, . 

Most Positive: 

Least Positive: 

Least Negative: 

Most Negative: 

x ~ (2- 2-23) x 2127 ~ 3.4028234 x1Q38 

x ~ 1 x 2-121 ~ 5.8774717 x 1 o- 39 

x ~ (-1-2-23) x 2-127 = -5.8774724 x1o-39 

x ~ -2 x 2127 ~- 3.4028236 x1 o38 

39 32 31 30 0 

Exp9nent 
:,:>· 

Most Positive: 

Least Positive: 

Least Negative: 

Most Negative: 

x = (2- 2-31) x2127 = 3.4028236683 x1038 

x ~ 1 x 2-127 = 5.8774717541 x 10-39 

x= (-1-2-31) x 2-127 = -5.8774717569 x 10-39 

x = -2 x 2127 = -3.4028236691 x 1 Q38 

-

-
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Format Conversion 

• Decimal Equivalent of a Floating-Point Number 

• Conversion Between Floating-Point Formats 

• Floating-Point Conversion (IEEE Std. 754) 

• Floating-Point-to-lnteger Conversion (FIX lnstruction) 

• lnteger-to-Fioating-Point Conversion (FLOAT lnstruction) 

Decimal Equivalent of Floating-Point Number 

0 2 4 0 0 0 0 0 
0000 0010 0100 0000 0000 0000 0000 0000 

Exponent = 
Sign = 
Fraction = 

0000 00102 = 2 
0 
.100002 

Value = 01.12 x 22 = 0110 2 . = 6 

I ...._____I -

Fr action 

Implied 

Sign 

Hex value 
Binary value 

-
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Decimal Equivalent of Floating-Point Number 

0 1 c 0 0 0 0 0 
0000 0001 1100 0000 0000 0000 0000 0000 

Exponent == 
Sign = 
Fraction == 

Value = 

0000 00012 == 1 
1 
.100002 

10.12 x 21 = 1012. = -3 

liL--- Fr action 

Implied 

Sign 

Hex value 
Binary value 

Decimal Equivalent of Floating-Point Number 

F B 4 0 0 0 0 0 
1111 1011 0100 0000 0000 0000 0000 0000 

Exponent = 
Sign = 
Fraction == 

Value = 

1111 10112 = -5 
0 
.100002 

01.12 x 2-5 

j l 

= .0000112 = 3/64 

Fraction 

Implied 
s· 

Hex value 
Binary value 

-
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Floating-Point Multiplication 

• During floating-point multiplication, the souree operands are 
always in the extended-precision floating-point format. 

• lf the souree operands are in short or single-precision format, they 
are converted to extended-precision format. 

• These conversions occur automaticallyin hardwarewithno 
overhead. 

• All results of floating-point multiplications are returned in the 
extended-precision format. 

Floating-Point Addition and Subtraction 

• First, the souree exponents are compared, and the exponent of the 

result is set equal to the largestof the two souree exponents. 

• Next, the mantissa with the smallest exponent is right-shifted in 

order to align the mantissas. 

• After the mantissas have been aligned, they are added or 

subtracted. 

• The result must be normalized by a left shift of the mantissas and 

the exponent of the result is modified accordingly. 

-

• The result is always in the extended-precision floating-point format. 
5.16 -
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Normalization and Rounding I 
• The NORM instructien normalizes an extended-precision floating-point 

number that is assumed to be unnormalized. 

• The NORM instructien executes three steps: 

- Locates the most significant nonsign bit of the floating-point number 

- Left shifts to normalize the number 

- Adjusts the exponent 

• The RND instructien rounds a number from the extended-precision floating

point format to the single-precision floating-point format in a single cycle. 

• Rounding is similar to floating-point addition and a truncation from 

extended-precision floating-point to single-precision . 

Ree i procal I 
• Reciprocal (RCPF lnstruction) 

The RCPF instructien generales a satisfactory estimate of the reciprocal of a 
floating-point number in a single cycle. The estimate has the correct 
exponent, and the mantissa is accurate to the eighth binary position giving a 
16-bit representation of the result. 
This estimate can be used to compute the reciprocal toeven greater accuracy. 

• Reciprocal Square Root (RSQRF lnstruction) 
The RSQRF instruction generales an estimated reciprocal of the square root 
of a floating-point number in a single cycle. 

• RSQRF generates an estimate of the reciprocal of the square root of a floating-point 
number. 

• The mantissa is accurate to the eighth binary place. 
• Often, this is a satisfactory estimate; in other cases, it may be used to compute the 

reciprocal square root toaneven greater accuracy. 

-
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Addressing Types 

• Register Addressing 

• Direct Addressing 

• Indirect Addressing 

• lmmediate Addressing 

• PC-Relative Addressing 

'·3 -
Register Machine Assigned Regieter Machine Aaslgned 

Name Address Function Name Address Function 

RO OOh Extended-precision register 0 A7 Ofh Auxillary register 7 

Al 01h Extended-precision register 1 OP 10h Data-page pointer 

R2 02h Extended-procision register 2 
IRQ 11h Index register 0 

lAl 12h Index register 1 
A3 03h Extended-precision register 3 

BK 13h Btock·size register 
A4 04h Extended-precision register 4 

SP 14h Actlve stack pointer 
AS 05h Extended-precision register 5 

ST 15h Status register 
AS 06h Extended-precision register 6 

DIE 16h OMA coprocessor Interrupt enable 

R7 07h Extended-preelsion register 7 IIE 17h lnternal interrupt enable register 

RB 1Ch Extended-precision register 8 IIF 18h IIOF plns and Interrupt llag register 

R9 IDh Extended-procision register g AS 19h Repeat start address register 

RIO !Eh Extended-preelsion register 1 0 RE !Ah Repaal end address register 

Alt 1Fh Extended-precision register 11 AC I Bh Repeat counter register 

AO OBh Auxiliary register 0 

Al ogh Auxiliary register 1 
Register Machine Asalgned 

A2 OAh Auxiliary regisler 2 Name Address Functlon 

A3 OBh Auxiliary regisler 3 IVTP OOh Interrupt-vector table pointer 

A4 OCh Auxiliary register 4 
TVTP 01h Trap-vector tabte pointer 

AS ODh Auxiliary register 5 

AS OEh Auxillary regisler 6 

.4 -



ADDI @OBCDE, R7 I 
Before lnstruction: After lnstruction: 

OP= 108Ah OP= 108Ah 

R7 = 11 h R7 = 1234 5689h 

Data at 1 08A BCDEh = 1234 5678h Data at 1 OBA BCDEh = 1234 5678h 

6.5 -

MSB LSB 

I mod ARn disp 

5 bits 3 bits 0, 5, or 8 bits 

Operand Encoding 

6.6 



Mod Field Syntax Operation Description 

00000 ·+ARn(disp) addr = ARn + disp With predisplacement add 

00001 '-ARn(disp) addr = ARn - disp With predisplacement subtract 

00010 *++ARn(disp) 
addr = ARn + disp With predisplacement add and modify 
ARn = ARn + disp 

00011 ·--ARn(disp) 
addr = ARn - disp With predisplacement subtract and modify 
ARn = ARn - disp 

00100 *ARn++(disp) 
addr= ARn 

With postdisplacement add and modify 
ARn = ARn + disp 

00101 *ARn--(disp) 
addr= ARn 

With postdisplacement subtract and modify 
ARn = ARn - disp 

00110 *ARn++(disp)% 
addr = ARn With postdisplacement add and circular 
ARn = circ(ARn + disp) modify 

00111 *ARn--(disp)% 
add = ARn With postdisplacement subtract and circular 
ARn = circ(ARn- disp) modify 

with Displacement 
7 

Mod Field Syntax Operation Description 

01000 •+ARn(IRO) addr= ARn + IRO With preindex {IRQ) add 

Q1001 *-ARn(IRO) addr = ARn- IRO With preindex (IRO) subtract 

01010 •++ARn(IRO) addr = ARn + IRO With preindex (IRO) add and modify 
ARn = ARn + IRO 

01011 • --ARn(IRO) addr= ARn -IRO 
With preindex (IRO) subtract and modify 

ARn = ARn -IRO 

01100 •ARn++(IRO) 
addr= ARn 

With postindex {IRO) add and modify 
ARn = ARn +IRQ 

01101 *ARn--(IRO) 
addr= ARn 

With postindex (IRO) subtract and modify 
ARn = ARn -IRQ 

01110 *ARn++(IRO)% 
addr = ARn With postindex (IRO) add and circular modify 
ARn = circ(ARn + IRO) 

01111 "ARn--(IRO)% addr = ARn With postindex (IRQ) subtract and circular 
ARn = circ(ARn- IRO) modify 

With Index Register 
.8 
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Mod Field Syntax 

11000 *AAn 

11001 *ARn++(IRO)B 

Operation: 
Assembler Syntax: 
Modification Field: 

AAn 

Operation 

addr =AAn 

addr= AAn 
AAn= B(ARn + IRO) 

Description 

Indirect 

With postindex (IRQ) add and bit-reversed 
modify 

Special Cases 

operand address = AAn 

*AAn 

11000 

Auxiliary Register Indirect I 
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Operation: 

Assembler Syntax: 

Modification Field: 

31 

operand address = AAn+ disp 

*+AAn( disp) 

00000 

{ 
7 4 0 

8-bit or 5-bit unsigned integer displacement ' 0 
31 

with Predisplacement Add 

Operation: 

Assembler Syntax: 

Modification Field: 

disp 

31 

operand add re ss = AAn- disp 

*-ARn(disp) 

00001 

with Predisplacement Subtract 

0 

0 
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6.28 

Operation: 

Assembler Syntax: 

Modification Field: 

operand address = ARn 

AAn= B(ARn+IRO) 

*ARn++(IRO)B 

11001 

with Postindexed Add and Bit-Reversed Modify 

lnstruction Before After 
SUBI l,RO RO=Oh RO=OO FFFF 

LDI OFFFFh,RO RO=Oh RO=OO FFFF 

LDF 5.0,RO RO=Oh R0=02 2000 
OR OFFFFh,RO RO=Oh RO=OO 0000 
AND3 80h,RO,RO RO=OO FFFF FFFFh RO=OO FFFF 
AND 80h,RO RO=OO FFFF FFFFh RO=OO 0000 

-

FFFFh 

FFFFh 

OOOOh 

FFFFh 

FF80h 

0080h 

-
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).30 

BU NEWPC 

NEWPC 

Before Instructien 
Decode Phase 

; address of BU instruction=l, 
NEWPC label =5, displacement = 3 

displacement = 5 - (1 + 1} 

After Instructien 
Execution Phase: 

PC= 2h PC= 5h 

Addressing Modes 

• General Addressing Modes 

• Three-Operand Addressing Modes 

• Parallel Addressing Modes 

• Conditionai-Branch Addressing Modes 

-

-



G Destination Souree Operands 

31 29 28 23 22 21 20 16 15 11 10 8 7 5 4 0 

0 0 0 oparation 0 0 dst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 oparation 0 1 dst direct 

0 0 0 oparation 1 0 dst modn AAn disp 

0 0 0 oparation 1 1 dst lmmediate 

6.31 -
T src1 addressing modes src2 addressing modes dst* 

00 
Register mode (any CPU Register mode (any CPU 

Rx 
register) register) 

01 
Indirect mode (disp = 0, 1, Register mode (any CPU 

Rx 
IRO,IR1) register) 

10 
Register mode (any CPU Indirect mode (disp = 0, 1, 

Rx 
register) IRO,IR1) 

11 Indirect mode (disp = 0, 1, Indirect mode (disp = 0, 1, Rx 
IRO, IR1) IRO, IR1) 

00 
Register mode (any CPU 

8-bit signed immediate Rx 
register) 

01 
Register mode (any CPU Indirect mode *+ARn(S-bit 

Rx 
register) unsigned displacement) 

10 
Indirect mode *+ARn(5-bit 

8-bit signed immediate Rx 
unsigned displacement) 

11 
Indirect mode *+ARn1 (5-bit Indirect mode *+ARn2(5-bit A x 
unsigned displacement) unsigned displacement) 

6.32 



31 

0 

0 

0 

0 

31 
Q 

0 

0 

0 

.33 

5.34 

T Des ti nation src1 src2 

28 27 23 22 21 20 16 15 13 12 11 10 6 7 5 4 3 2 0 

0 1 0 operatioo 0 0 dst 0 0 0 src1 0 0 0 src2 

0 1 0 eperation 0 1 dsr modn l AAn 0 0 0 src2 

0 1 0 eperation 1 0 dst 0 0 0 sro1 modn ARn 
0 1 0 eperation 1 1 dst modn I AAn modm ARm 

T Oestination src1 src2 

28 27 23 22 21 20 16 15 13 12 11 10 8 7 5 4 3 2 0 

0 1 1 eperation 

0 1 1 eperation 

0 1 1 eperation 

0 1 1 operatien 

31 30 29 26 

src1 = Rn 

src2 = Rn 

d1 

d2 
p 

src3 

src4 

0 0 dst 0 0 0 Rn lmmediate 

0 1 dst 0 0 0 Rn disp I ARn 
1 0 dst disp AAn lmmediate 

1 1 dst disp ARn disp I ARm 

23 22 21 19 18 16 15 11 10 8 7 3 2 0 

modn modm 

(0 < n < 7 for extended-precision registers RO- R7) 

(0 ~ n < 7 tor extended-precision registers RO- R7) 

lf 0, dst1 js RO. lf 1, dst1 is R1. 

lf 0, dst2 is R2. lf 1, dst2 is A3. 

O~P~3 

indirect (dÎsp = 0, 1, 'IRQ, IR1) 
indirect ( disp = Ot 1, IRQ, IR1} 

-

-



31 26 25 24 22 21 20 16 15 5 4 0 

0 1 1 0 1 0 B 0 0 0 D cond o o o o o o o o o o o 1 srcreg 

0 1 1 0 1 0 B 0 0 0 D cond lmmediate (PC relativa) 

6.35 -

I Special Addressing I 

• Circular Addressing 

• Bit-Reversed Addressing 

6.36 -
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I System and User Stack Management I 
• System Stacks 

- Uses 32-bit Stack Pointer Register 

• User Stacks 
- Uses pre-increment/postdecrement of Auxiliary Register 

• Queues and Dequeues 
- Uses one Auxiliary Register for the front and one for the rear 

of the queue 

-
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7.2 

Signal Processing Group 
Department Electrlcal Engineering 

Eindhoven Univarsity of Technology 

Contents 

• 7.1 Repeat Mode 

• 7.2 Delayed Branches 

• 7.3 Calls, Traps, Branches, Jumps, and Returns 

• 7.4 Interrupts 

• 7.5 Traps 

• 7.6 OMA Interrupts 

• 7.7 Reset 

-



Repeat Mode 

• Control Bits 

• Repeat-Mode Operation. 

• RPTB and RPTBD lnstructions 

• RPTS lnstruction 

• Repeat Mode Restrietion Rules 

• RC Register Value After Repeat Mode Completes 

• Nesting Block Repeats 

7.3 -

1. Delayed Branches I 
• Delayed Branches Without Annulling 

• Delayed Branches With Annulling 

7.4 -



7.5 

7.6 

I Calls, Traps, Branches, Jumps, and Returns 

Calls and trapscan execute a subroutine or tunetion while providing a return to 
the calling routine. 

The CALL, CALL cond, and TRAP cond instructions store the value of the PC 
on the stack before changing the PC's contents. The RETS condor RETI 
cond (standard or delayed) instructions use the value on the stack to return 
execution trom traps and calls. 

Interrupts 

• Interrupt Vector Table and Prioritization 

• CPU Interrupt Control Bits 

• Interrupt Processing 

• CPU Interrupt Latency 

• External Interrupts 

-

-



I Traps I 
• lnitialization of Traps and Interrupts 

• Operation of Traps 

• Overlapping the Trap and Interrupt Vector Tables 

7.7 -

OMA Interrupts I 
• OMA Interrupt Control Bits 

• OMA Interrupt Processing 

• CPU/OMA Interrupt Interaction 

7.8 -



Reset 

• Reset's Effects on Pin States 

• Reset Vector Location 

• Additional Reset Operatiens 

7.9 -
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Overview 

• Development support 

• Design tools 

• Hardware environment 

• Application 

• Development support •Development Flow 

•Development Flow ProduelS 

•Development Product Inlegration 

• Design tools 
•Code generation tools 

oC Compiler 
•Optimlzlng ANSI C Compiler 

>C3x/C4x F!oallng-Polnl Compiler 

•Assembly Tools 
•TMS320 Macro Assembler/Linker 

•Assembjer 
-Linker 

•Archtver 

• Hardware environment I •Timex System 

• Application •Low Pass Filter 
•Biock Diagram 

•Digltal Filter Design Program 
•Speclftcallons 

>Characterlstics 

•Assembly File 

•Linker Cammand File 

oCode Composer 

•Code debugging tools 
oC/Assembly Souree Debugger 

•Software Slmuiator 

•System Debugging and Evaluatlon Tools 
•DSK-DSP Starter Klis 

•EVM-!:valuation Modules 

•X05-eXtended Oevelopment Support emulators 

•An lntegrated Development Environment 
-code Composer 

Complete Overview 



Overview 

• Development Flow 

• Development Flow Products 

• Development Product lntegration 

Development Flow 

Texas lnstruments supports designers in 
complete application development, 
from concept through production. 

There exists an extensive line of 
development support products to 
assist you in all aspects of TMS320 
design and development. 

These products range from development 
and application software to complete 
hardware integration and debugging 
systems. 

See the typical TMS320 Application 
Oevelopment Flow: 
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Development Flow Products I 
+ Concept. Application development tor a new or upgraded design often begins with research. There 

are numerous resources tor conceptual designs, including system benchmarks, application notes, 
algorithms, user's guides, Internet sites, the Tl field technica! staff, and the DSP hotline. 

+ TMS320 system evaluation. Support tools tor design evaluation include DSP Starter Kits (DSKs), 
evaluation modules (EVMs}, simulators, assembler/linkers, and compilers. Using these tools, a 
developer can benchmark code and determine single or multiple DSP system configurations. 

+ Hardware and software designs. You can design these modules in parallel by using a TMS320 
simulator, assembler/linker, compiler, or EVM tor software development and by using TMS320 
behaviaral models and emulaters tor hardware development. The hotline, Internet sites, and field 
technica! staff offer technica! support during this phase; technica! documentation and third-party tools 
are also available. 

+ System Debugging. Typically, the next phase is integration of the software and hardware modules 
and debugging of the entire DSP system. You can use emulaters and the new souree-level debugger 
at this stage. 

+ Prototype. When you complete your system prototype, you can submit and/or release your device's 
ROM code to Tl through the BBS. EPROM DSPs provide tor early prototype development. 

+ Production. Once system production begins, you can design a system upgrade. TMS320 family 
compatibility, and high-level-language compilers facilitate this phase of the system development cycle. 

Development 
Product 

Inlegration 

-lJ} TEXAS INSTRUMENTS 



Overview 

• Code generation tools 

• Code debugging tools 

Code generation tools 

• C Compiler 

• Assembly Tools 

10 
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C Compiler 

• Optimizing ANSI C Compiler 

• 'C3x/C4x Floating-Point Compiler 

Optimizing ANSI C Compiler 

The optimizing ANSI C compiler features an ANSI-standard, runtime-support library (a 
souree interlist utility to enable customers to associate assembly language statements 
with the C code that produced them), and a shell program that facilitates one-step 
translation trom C souree to TMS320 object-code files. 

The object code is then ROM-able, relocatable, and reentrant 

The benefits of ANSI C support are: 

• Standardization. C has lacked standardization. ANSI provides a standard tor these 
extensions. 

• Compatibility. In general, the ANSI C standard is a superset of the Kernighan and 
Ritchie standard. ANSI compatibility also enhances portability. 

• New types. The new constand vo/atile types allow improved optimizations. 

• lmproved function conventions. Function prototypes allow improved type checking 
and enable optimization of calling conventions. 
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Optimizing ANSI C Compiler 

The optimizing ANSI C compiler is designed with three major efficiency goals: 

• Producing compiled, general-purpose C code that compares favorably to hand

coded assembly language 

• Providing a simple and accessible programming interface to the C runtime 

environment sa that time-critica! DSP algorithms demanding extreme performance 

can be implemented in assembly language 

• Establishing a comprehensive, easy-to-use tooi set for the development of high

performance DSP applications in C 

j 'C3x/C4x Floating-Point Compiler I 
The 'C3x/C4x floating-point compiler supports the 'C3x and 'C4x devices and 

performs both global optimizations and loop optimizations. 

Additionally, it thorougtlly analyzes code to optimize the use of memory and 

register variables. lt also searches tor vector/matrix operations by mapping 

memory accesses to these 'C4x addressing modes that were optimized tor 
the vector and matrix operations. 

For the 'C40, a parallel-processing, runtime-support library uses the 

communication ports and OMA controller of the 'C4x. This simplifies the use 

of this device's powertul features tor multiprocessor applications. 
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Assembly Tools 

+ TMS320 Macro Assembler/Linker 

+Assembler 

+ Linker 

+ Archiver 

Assembler and Linker I 
• The TMS320 assembler and linker are code-generation tools that convert 

TMS320 assembly language souree files into executable object code. 

• The TMS320 assemblers and linkers are available tor all TMS320 
devices. 

• The floating-point assembler and linker support the 'C3x/C4x devices. 

• Key features include: 

- Macro capabilities and library functions 

- Conditional assembly 

- Relocatable modules 

- Complete error diagnostics 

- Symbol table and cross-reterences 
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The assembler translates assembly language souree files into machine language 
object files. Souree files can contain instructions, assembler directives, and macro 
directives. Assembler directives control various aspectsof the assembly process 
such as the source-listing format, symbol definition, and the way the souree code 
is placed into sections. 

The assembler has the following features: 

• Processes the souree statements in a text file to produce a relocatable object file 

• Produces a souree listing (it requested) and provides control over this listing 

• Appends a cross-reterenee listing to the souree listing (if requested) 

• Allows segmentation of your code 

• Maintains a section program counter tor each section of object code 

• Defines and reterences global symbols 

• Assembles conditional blocks 

• Supports macros, allowing the user to define rnacros either inline with or within a 
macro library 

lnvoking the Assembler 
To invoke the assembler, enter the following: 

asm30 (input file (object file ( listing file]] ](--options] 

asm30 is the command that invokes the assembler. 

input file narnes the assembly language souree file. 
lf you do not supply an extension for input file, 
the assembler assumes that the input file has 
the default extension .asm. 

object file narnes the object file that the assembler 
creates. lf you do not supply an extension, the 
assembler uses .obj as a default extension. 

listing file narnes the optionallisting file that the 
assembler can create. lf you do not supply a 
name for a listing file, the assembler does not 
create one unless you use the -1 option. 

options identify the assembler options !hal you 
want to use. Options arenotcase sensitive 
and can appear anywhere on the command 
line, following the command. Preeede each 
option with a hyphen (-). 
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lnvoking the Assembler 

Some assembler options are as fellows: 

-c makes case insignificant in the assembly language files. 

-d name[= defj predefines the constant name tor the assembler. This is 
equivalent to inserting #define name def at the top of each souree file. 

-i specifies a directory where the assembler can find files named by the 
.copy, .include, or .mlib directives. 

-1 (lowercase "L") produces a listing file. 

-s puts all defined symbols in the object tile's symbol table. The assembler 
usually puts only global symbols into the symbol table. 

-v40 selects the TMS320C40 version 

-x produces a cross-reterenee table and appends it to the end of the listing 
file. 

Linker 

The linker combines object filesintoa single executable object module. As it 
creates the executable module, it perfarms relecation operations and resolves 
external references. The linker accepts COFF object files (created by the 
assembler) as its input. lt can also accept archive library members and 
modules created by a previous linker run. Linker directives allow you to 
combine object file sections, bind sections and symbols to specific addresses, 
and define/redefine global symbols. 

The linker has these features: 

• Defines a memory model that confarms to the target system's memory 

• Combines object file sections 

• Allocates sections into specific areas within the target system's memory 

• Defines or redefines global syrnbols to assign them specific values 

• Relocates sections to assign them to final addresses 

• Resolves undefined external references between the input files 
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!rnvoking the Linker I 

lnvoking the Linker 

There are three methods for invoking the linker: 

The general syntax tor invoking the 
linker is: 

lnk30 [ -options] filename 1 ... filename 
n 

lnk30 is the cernmand that invokes 
the linker. 

options can appear anywhere on the 
cernmand line or in a linker 
cernmand file. 

filenarnes can be object files, linker 
cernmand files, or archive 
libraries. The default 
extension tor all input files is 
.obj. 

1. Specity options and filenarnes on the command line. This example links two files, file1.obj and file2.obj, and uses 
the -o option to create an output module named link.out. lnk30 file1.obj file2.obj -o link.out 

2. Enter the lnk30 command with no filenarnes and no options; the linker will prompt for them: 

Gommand files : Object files [.obj] : Output files [ ] : Options : 

- For command files, enter one or more command file names. 

- For object files, enter one or more object file names. The default extension is .obj. 

- The output file is the name of the linker output module. 

- The options prompt is for additional options, although you can also enter options in a command file. 

3. Put filenarnes and options in a linker command file. 

Assume the file linker.cmd contains the following lines: 

-o link.out 

file1.obj 

file2.obj 

Now you can invoke the linker trom the command line; specity the cernmand file name as an input 
file: lnk30 linker.cmd 
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Archiver 

The archiver makes it possible to collect a group of files into a single archive file. For 
example, saveral rnacros can be collected together into a macro library. The 
assembler searches through the library and uses the membars that are called as 
rnacros by the souree file. 

Also, it is possible to use the archiver to collecta group of object files into an object library. 
The linker includes the membars in the library that resolve external raferences during 
the link. 

Most EP ROM programmars do not accept COFF object files as their input. 

The assembler/linker includes a utility to convert the COFF file into lntel, Tektronix, Tl
tagged, Motorola-S, or ASCII hex-object formats. 

Code Debugging Tools 

• C/Assembly Souree Debugger 

• Software Simulator 

• System Debugging and Evaluation Tools 

• An lntegrated Development Environment 

(Code Composer) 
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C/Assembly Souree Debugger 

The debugger is an advanced software interface that runs on a PC and works with Tl 
debugging tools such as the unique, scan-based, reai-time TMS320 emulators, the 

XDS51 0. The debugger provides complete control over programs written in C or 

assembly language. 

The debugger improves productivity by enabling you to debug a program in the language 

in which it is written. Programs can be debugged in C, assembly language, or both. The 

debugger also has profiling capabilities that show where to focus development time by 

quickly identifying the hot or time-consuming sections of a program. 

Software Simulator 

A TMS320 simulator is a software program that simulates the TMS320 micro-processor and 
microcomputer modes for cost-effective TMS320 software development and program 
verification in ether than real time. 

• With the inexpensive software simulator, you can debug without target hardware. 

• Files can be associated with 1/0 ports so that specific 1/0 values can be used during test 
and debug. 

• Time-critica! code, as wellas individual portions of the program, can be tested. 

• The clock's counter allows loop timing during code optimization. 

• Breakpoints can be established according to read/write executions (using either program 
or data memory) or instructien acquisitions. 

The simulator simulates TMS320 operatien and allows monitoring of the state of the TMS320. 

Simuiatien speed is typically on the order of hundreds of instructions per secend (PC). 
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/ System Debugging and Evaluation Tools 

The TMS320 family includes a full range of system debugging tools that can be 
used as sample target systems in evaluation and application development. 

lncluded in this broad line of tools are: 

+ DSK-DSP Starter Kits 

+ EVM-Evaluation Modules 

+ XDS-eXtended Development Support emulaters 

DSP Starter Kit 

The Tl TMS320 DSP Starter Kit (DSK) is an ideal low-cost tooi for first-time users 
interested in evaluating a DSP platform. Available for several DSPs, the DSK allows 
you to experiment with and use a DSP for reai-time signal processing with the benefits 
of hardware execution and software support. With the analog-ready interface, you can 
easily benchmark and test applications such as control systems, audio, and speech 
processing. The DSK allows you to write and run reai-time souree code, evaluate that 
code, and debug your system. 

Each DSK comes complete with a TMS320-based board, its own easy-to-use 
assembler/linkerand debugger, and a documentation package. 
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Evaluation Modules 

TMS320 evaluation modules (EVMs) are low-cost development boards used for device 
evaluation, benchmarking, and limited system debug. EVMs are PC add-in boards that 
include the target processor, a small amount of memory, and limited peripherals that 
allow you to run code in real time and interface to an external system. EVMs are 
available for several processors. 

Common TMS320 EVM features include: 

• Modification/display of memory and registers 

• Assembler/linker 

• Software single-step and breakpoint capabilities 

• On-board memory 

• Host upload/download capabilities 

• 1/0 capability 

• HLL-debug interface 

eXtended Qevelopment .Support emulaters 

The TMS320 extended development systems (XDSs) are powerful, full-speed emulatars 
used for system-level integration and debug. Tl provides conventional in-circuit 
emulatars as well as in-system scan-based emulatars (XDS51 0). 

Scan-based emulation eliminates special bond-out emulation devices, target cabie/buffer 
signal degradation, and the mechanica! and reliability problems associated with target 
connectors and surface-mount packaging. With scan-based emulation, your program 
can execute in real time from internal or external target memory; no extra wait states 
are introduced by the emulator at any clock speed. 

The TMS320 DSP device's architecture implements scan-basedemulation through internal, 
shift-register scan paths accessed by a single serial interface. The scan paths provide 
access to internal device registers and state machines, allowing complete visibility and 
controL This nonintrusive approach even operates in a production environment where 
the DSP is soldered into a target system. 
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An lntegrated Development Environment 

GO DSP Corporation's Code Composer is an alternate solution to the standard 
TMS320 debugger's interface, TMS320 Debugger's Interface (C/Assembly 
Souree Debugger). 

Code Composer, a fully integrated development environment (I DE) tor Tl 
DSPs, offers, tor the first time, features and productivity gains found only in 
mainstream software development environments (such as Microsoft's Visual 
C++). 

Code Composer also includes features specifically tuned tor the DSP software 
designers and is available tor several processors. Nearly all of Code 
Gomposer's main features are new to the DSP market and unite the 
environment functionality of high- and low-level DSP debuggers, signal 
probes and scopes, and graphical profiling, all in a tightly integrated MS 
Windows application. 

I Code Cernposer's primary features I 
Code Composer includes all the major features provided by the HLL debugger. The following 

advanced features are also included in the Code Composer environment: 

• A fully integrated environment using TI's compiler (IDE) . Code Composer integrates 
a project management system, built-in editor, and full debugging and profiling capabilities 
in a single Windows environment. 

• Project management for C and DSP assembly files. The project management system 
keeps track of all files and their dependencies. Th is allows Code Composertosave you 
compile time by recompiling only these files that have changed since the last compile. 

• Tightly integrated editor tuned for writing C and DSP assembly code. The built-in 
editor supports dynamic syntax highlighting for both C and assembly files. Syntax 
highlighting makes your code easier to read and can help you spot critica! syntax errors 
very easily. 

• Background compiling while editing and debugging. There is no need to shell-out to 
a DOS environment to execute your compiler/assembler tools. Code Composer 
automatically launches these tools in its environment. Errors are highlighted in a build 
window. You can click on errors to go directly to the point where the error occurred. 
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Code Cernposer's prirnary features 

• Multiprocessor support under native MS Windows with floating PDM. Code 
Composer supports full multiprocessing in Windows 95. The parallel debug manager 
allows you tobraadcast commands to all (or the selected group) of processors. 

• Graphic window scope probes to watch signals at any algorithm point. Graphical 
display windows allow the user to view signals in time domain or frequency domain. For 
frequency domain graphs, the FFr is performed on the host; this allows you to view the 
spectrum of the interestad signal without any modification to its DSP code. Graphical 
displays can also be connected to a probe point. A probe point specifies when the 
graphical display window should be updated. This allows you to take a snapshot of the 
signal when execution of the code reaches that point. 

• File probes to extract or inject signais/data at any algorithm point via files. 
lnstead of reading signals in real time, Code Composer allows you to stream signals 
from/to your PC. This allows you to simulate your algorithm (on the DSP target) with 
known samples. 

• Graphical profiling. Code Gomposer's profiling capabilities are integrated within its 
environment. 

Code Cernposer's prirnary features 

• Execution of user's DOS program in the background ("system" command). You 
can execute any DOS programs from within Code Composer and have the output piped 
to Code Gomposer's output window. This allows you to integrate your own applications 
to Code Composer. 

• State-of-the-art watch window. Code Gomposer's watch window allows you to enter 
any C expression or any variabie of interest. Structures, arrays, and pointers can easily 
be recursively expanded or collapsed. This allows you to drill down complex structures. 

• Algebraic disassembly window. The disassembly window gives you the option to 
view the disassembied opcodes in algebraic C format making the disassembied code 
much easier to read. 

• Help on the target DSP. On-line help on the DSP instructien andregisters means that 
you don't have to carry your User's Guide everywhere. 

• User extensible. The GO DSP Corporaticn's Extension Language (GEL) allows you to 
add your own menu items to Code Gomposer's menu bar. 
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e.g. camera. 
signa I 

• 
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signal processing 

The TIMEX system 

• PD-Timex 
TIM40-module carrier board 

• PD-T40 
TIM-40 compatible module 

• PD-ADA4 
2x12 bits AID, 2x16 bits DIA 
module 

• PD-NIC1-A 
Netwerk interface 
Communication module 
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PD-Timex l 

TIM-40 Module 

PD-T40 

A TIM40 module carrier board which 
functions asthemaster of the TIMEX 
system. 

The TIM40 is a piggyback module 
based on a TMS320C40 floating-point 
Digital Signa! Processor of Texas 
lnstruments. 

Saveral versions of TIM40-modules 
can be obtained with performances up 
to 330 MOPS and data throughput of 
384 Mbytes/s . 

The PDT40 module is basedon the 
Texas lnstruments TMS320C40 Digital 
Signa! Processor. 

Besides the TMS320C40 processor it 
contains memory, three connectors 
and a contiguration ROM. 

The PDT40 can be equipped with 
8MByte 'zero waitstate' memory. 

Because of the asynchronous nature of 
the communication ports, the POT 40 
has its own oscillator . 
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PD-ADA4 

PD-NIC1-A 

The PD-ADA4 is a module with 2 
analog to digital conversion channels 
and two digital to analog conversion 
channels. 

All channels have a voltage range of 
:10 V and a two's complement data 
format at a maximum sample 
frequency of 200 kHz. 

The inputs have a resolution of 12 bits 
and the output have 16 bits . 

The PD-NIC1-A is a communication module 
interface board, which contains an Ethernet 
interface. With the Ethernet interface, the host 
PC is able to access the implemenled interfaces 
on the PD-NIC1-A: a ComPort-, J-TAG and Dual 
PortedRAM interface. 
The PD-NIC1-A provides a link between the 
Timex system and your netwerk via the Ethernet 
card on the PD-NIC1-A. Via the netwerk you can 
establish communication to other Timex systems 
or to a host PC. 
The PD-NIC1-A also provides in a direct link 
between the Timex system and host PC via the 
J-TAG interface simultaneously with theEthernet 
link. 
The J-TAG is an advanced scan-based in-circuit 
emulater for developing software and hardware. 
Functions of the J-TAG include single-step, 
breakpoint and trace capabilities and allow you to 
examine and change registers and memory. 



Design Example: 

+ Block diagram 

+ Specificatiens 
+ Characteristics 

+ Assembly File 
+ Linker Command File 
+ Code Composer 
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Atlanta Signa! Processors lnc. 
Digital Filter Design 

Filter Type Lowpass 
Filter Length 30 
Sampling Frequency 10.00000000 

" .., 

1 . 

0 . 

'ö. 0 . 
.l 

0 . 

0 . 1 

Band 1 
Lower Band Edge 
Upper Band Edge 
Nomina! Gain 
Nomina! Ripple 
Maximum Ripple 
Maximum Ripple in dB 

Band 2 
Lower Band Edge 
Upper Band Edge 
Nomina! Gain 
Nomina! Ripple 
Maximum Ripple 
Maximum Ripple in dB 

PMFIR Magnitude 

. ... .... : ... ...... ~ .... ·:· .. 

.... ; ......... i. ···: 

. ... . .. . ...... ~ .. . . 

0.00000000 
2.00000000 
1.00000000 
0.05000000 
0.02358437 
0.20247288 

2.50000000 
5.00000000 
0.00000000 
0.05000000 
0.02358726 
-32.54644860 
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PMFI R Log Magnitude 

... ~ 

····· ············ · 
.. ... .. ~ ...... . . 

···· ······· ···· ···· .. .. .... . .... . .. .... . 

... ... ..... .. ...... . .. .. .. .. .... . .... .. . 

. . . . . . . ~ ....... -.. :- ... .. ... . 

····· ·· ···· ······· · ·· ····· ··- ··· ·· ··· · 
...... .. ... ... .. . ... -------------

~~---+----~--~---+----~--~---+----~~~--~ 
0 . 0 . 5 1.0 1.5 2.0 2 . .5 3 . 0 3 .5 4 . 0 4 . 5 5 . 0 

Frequ• noy - fi.H:! 

PMFIR lmpulse Res ponse 
0.45 

0.40 ... . .. . ... . . ; ...... ; ..... . 

0 .3!1 . . 

O. JO H(O) = 0.0166253263 = H(29) 
H(1) = 0.0039112634 = H(28) 

0.25 H(2) = -0.0141405835 = H(27) 

0.20 • • • • • • • 0 • • • • ~ • • 0 • • 0 : • • 0 ••• ···· :··· ··· .... H(3) = -0.0077795792 = H(26) 
H(4) = 0.0144020169 = H(25) 

0 .1 5 . . .. . · ·· ··· :···· · j'' H(5) = 0.01921 02087 = H(24) 

0.10 . . . . . . . . . . . .. ... ~ ...... : ..... . ·· ·· ·· 1· ··· ·· .. .. 
H(6) = -0.0158682407 = H(23) 
H(7) = -0.0313853067 = H(22) 

::: • • J • i 1 i T 
-0.05 . .... .... • · · · ··· ·· 

H(8) = 0.0092564818 = H(21) 
H(9) = 0.0523860275 = H(20) 
H(10) = 0.0047389034 = H(19) . 
H(11) = -0.0844241505 = H(18) 
H(12) = -0.0479057328 = H(17) 
H(13) = 0.1796809439 = H(16) 
H(14) = 0.4130421303 = H(15) 
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I_. Overview 

• Program header 
• Main program loop 
• Filter routine 
• Filter coefficients 

• lnitialize filter 
• Memory definitions 
• Variables table 
• Program constants 
• Constants table 
• Global symbols 
• Start program 

• Routine initialize control registers 
• Routine initialize constants 
• Routine initialize pointers 
• Routine initialize vector table 

• Routine initialize timer 
• Routine initialize input/output 

interrupt 
• Routine initialize input/output 
• Input/output interrupt service 

routine 

* Ada4Lpf.asm: Assembly souree file for Ada4 Low Pass Filter 
* For AD/DA conversion with PD-ADA4-A 
* LPF(Input) ->Output and --> Array[0 .. 100] 
* Harrie van Meer - March 1998 

; Read/Write ADA4: 
; Readinput A = ChanA = Sign-extended Low Half of PTR(OxF0000001); 
; Write output C = PTR(OxF0000003) = ChanA; 
; Start conversion = PTR(OxF0000005) = OxF; Start ADA conversion by writing 
; to address 5 

.text 
Ma in BU Start ; Start program 



LDP Variables ; All variables and pointers in same Data Page 
New_Arr STIK 0,@1 ; Start New Array with i = Array-Index 

Walt LDI @ChanA,R1 ; Preset ChanA to R1 
LDA @ AdaBasePt,AR1 ; Preset ADA address to AR1 
IDLE ; Wait tor interrupt 

CALL Filter ; Filter ChanA to ChanA 

LDI @i,IRO ; Set Arrayindex 
LDA @ChanArrPt,ARO ; Get ChanArr Pointer 
LDIU @ChanA,RO ; GetChanA 
STI RO,*+ARO(IRO) ; Put ChanA in Array 

LDIU 1,RO ; lncrement i 
ADDI @i,RO 
STI RO,@i 
CM PI ArrMax,RO ; Test i 
BLE Walt ; Do Next i tor i<=ArrMax 

BU New_Arr ; Do new Array tor i>ArrMax 

9 

Filter 
LDA @XnPt,ARO ; ARO = pointer to x(n) in circular delay memory 
LDA @CoefPt,AR1 ; AR1 = pointer to coefficients 
LDI Taps, BK ; Set block size for circular buffer of x(n) 
FLOAT @ChanA,RO ; Put x(n) as float in delay memory 
STF RO,*ARO% 

LOF O,R2 ; lnitialize R2 = 0 
MPYF3 *AR1++,*AR0++%,RO 
RPTS Taps-2 ; Repeat Taps-1 times 
MPYF3 *AR1++,*AR0++%,RO ; MPYand ACC 

11 ADDF3 RO,R2,R2 
ADDF3 RO,R2,R2 

MPYF @Gain,R2 ; MPY with Gain 

FIX R2,R2 ; Write y(n) as Integer to ChanA 
STI R2,@ChanA 

NOP *ARO··% ; Update delay pointer for next x(n) 
STI ARO,@XnPt 

RETS 

;o 



CoefMemAdr 
.word CoefMem 

CoefMem 
.float 1.6625326e-002 
.float 3.9112634e-003 
.float -1.4140583e-002 
.float -7. 7795792e-003 
.float 1.4402017e-002 
.float 1.921 0209e-002 
.float -1.5868241 e-002 
.float -3.1385307e-002 
.float 9.2564818e-003 
.float 5.2386028e-002 
.float 4.7389034e-003 
.float -8.4424151 e-002 
.float -4. 7905733e-002 
.float 1. 7968094e-001 
.float 4.1304213e-001 

51 

lni_Filter 
LOP CoefAdr 
LOl @CoefAdr,RO 
LOP CoefPt 
STI RO,@CoefPt 

LOP OelayAdr 
LOl @OelayAdr,RO 
LOP XnPt 
STI RO,@XnPt 

LOP CoefMemAdr 
LOA @CoefMemAdr,ARO 
LOP CoefAdr 
LOA @CoefAdr,AR1 
LOF *ARO++,RO 
RPTS Taps-2 
LOF *ARO++,RO 

11 STF RO,*AR1++ 
STF RO,*AR1 

LOP OelayAdr 
LOA @ OelayAdr,ARO 
LOF O.O,RO 
RPTS Taps-1 
STF RO,*ARO++% 

RETSU 

52 

; H(1) .float 4.1304213e-001 ; H(16) 
; H(2) .float 1. 7968094e-001 ; H(17) 
; H(3) .float -4. 7905733e-002 ; H(18) 
; H(4) .float -8.4424151 e-002 ; H(19) 
; H(5) .float 4. 7389034e-003 ; H(20) 
; H(6) .float 5.2386028e-002 ; H(21) 
; H(7) .float 9.2564818e-003 ; H(22) 
; H(8) .float -3.1385307e-002 ; H(23) 
; H(9) .float -1.5868241 e-002 ; H(24) 
; H(10) .float 1.921 0209e-002 ; H(25) 
; H(11 .float 1.4402017e-002 ; H(26) 
; H(12) .float -7. n95792e-003 ; H(27) 
; H(13) .float -1.4140583e-002 ; H(28) 
; H(14) .float 3.9112634e-003 ; H(29) 
; H(15) .float 1.6625326e-002 ; H(30) 

; Get Address of RAM coefficients from Programmemory 

; Putto Variabiememory as CoefPointer 

; Get Beginaddress of Oelay from Programmemory 

' ; Putto Variabiememory as X(n)-Pointer 

; Copy Coefficients from Programmemory to RAM coefficients 
; ARO = Pointer to Programmemory 

; AR1 = Pointer to RAM 

; Repeat Taps-1 times 
; Move from Programmemory to RAM 

; Zero delay memory 
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VeeBase .useet "VeeRegs",64 ; Seetion for Interrupt Veetors 
Staek .useet ".staek" ,StaekMax ; Seetion for Staek 
PerBase .useet "PerRegs",O ; Peripheral registers 
Ad Base .useet "AdRegs",10 ; PD-ADC4-B registers 
DaBase .useet "DaRegs",B ; PD-DAC4-A registers 
AdaBase .useet "AdaRegs",10 ; PD-ADA4-A registers 
Coef .useet "LPF _e" ,Taps ; Filtereoeffieients 
Delay .useet "LPF _d",Taps ; Filterdelays (align 32) 

*************************************************************************************** 

* VARIABLES TABLE for all variables and pointers (with DP=Variables) 
*************************************************************************************** 

.bss 

.bss 

.bss 

.bss 

.bss 

.bss 

.bss 

.bss 

.bss 

.bss 

Varia bles, 1 
ChanA,1 
i,1 
ChanArrPt,1 
ChanArr ,ArrMaX+ 1 
Temp,1 
AdaBasePt, 1 
CoefPt,1 
XnPt,1 
Gain,1 

; General variabie 
; Signal 
; General variabie 
; Pointer to ChanArr 
; Array for Signal 
; General variabie 
; Pointer to AdaBase 
; Pointer to begin of Filtereoeffieients 
; Pointer to x(n) in eireular buffer 
; Filtergain 



ArrMax .set 100 ; Length of array for storing slgnal 
Period .set 2000 ; Samplefrequency = 7.5 kHz 
StackMax .set 32 ; Length of stack 
GlobaiCR .set 01DF78850h ; lnitial value for Global Control Register 
LocaiCR .set 01EF7B850h ; Initia! Value for Local Control Register 
JackS re .set 000300000h ; Souree for JACK instructien 
GainV .set 2.5 ; Value for Gain 
Taps .set 30 ; Number of Filtertaps 

55 

TimPer .word Period ; Value for Timer Frequency = C40-Ciock I (4*TimPer) 
GainAdr .float GainV ; Value for FilterGain 
Ada41ntAdr .word Ada41nt ; Address AD/DA Interrupt routine with IlOF-int 
GMICR .word GlobaiCR ; Initia! value for Global Control Register 
LMICR .word LocaiCR ; Initia! value for Local Control Register 
lackSrcAdr .word lackSrc ; Address for IACK Souree 
VecAdr .word VeeBase ; Base Address of Vector sectien 
StackAdr .word Stack ; Beginaddress of Stack sectien 
PerAdr .word PerBase ; Base Address of Peripheral memory map (001 OOOOOh) 
AdaBaseAdr .word AdaBase ; Base Address of PD-ADA4-A (OFOOOOOOOh) 
ChanArrAdr .word ChanArr ; Address of arrayvariabie ChanArr 
CoefAdr .word Coef ; Address of memorysectien Coef 
DelayAdr .word Delay ; Address of memorysectien Delay 

56 
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Start 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

.global 

LDP 
LDA 

CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 
CALL 

Ada41ntAdr 
VecAdr 
PerBase 
PerAdr 
Ad Base 
AdAdr 
DaBase 
DaAdr 
Ad a Base 
AdaBaseAdr 
Variables 
ChanA 
ChanB 
i 
ChanArr 
ChanArrAdr 
Temp 
Ada41nt 
Ga in 

StackAdr 
@ StackAdr ,SP 

lni_GLCR 
lni_Con 
lni_Pt 
lni_Vec 
lni_Tim 
lni_Filter 
lni_lnt 
lni_Ada4 

; Set Stackpointer 

; lnitialize Global and Local Control Register 
; lnitialize Constants 
; lnitialize Pointers 
; lnitialize Veetors 
; lnitialize Timers 
; lnitialize Filter 
; lnitialize Interrupts 
; lnitialize ADA4 Board 



lni_GLCR 
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In i_ Con 
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LOP 
LOA 
LOl 
STI 
LOl 
STI 

RETS 

LOP 
LOF 
LOP 
STF 

RETS 

PerAdr 
@PerAdr,AR1 
@GMICR,R1 
R1,*+AR1(0) 
@LMICR,R1 
R1,*+AR1(4) 

GainAdr 
@GainAdr,RO 
Ga in 
RO,@Gain 

i lnitialize Global and Local Control Register 
; Get data page pointer 
i Load Global Mem Int Contr Reg 
; with value from TIMEX 

; Load Local Mem Int Contr Reg 
; with value from TIMEX 

i lnitialize Constants 
i Get Value of Gain from Programmemory 

i Put to Variabiememory as Gain 



lni_Pt 

1 

lni_Vec 
CopVec 

Setlvtp 

Setlntv 

i2 

LDP 
LDI 
LDP 
STI 

LDP 
LDI 
LOP 
STI 

RETS 

LOEP 
LDP 
LOA 
LDI 
RPTS 
LOl 

11 STI 
STI 

LOA 
LOPE 

LOP 
LOl 
STI 

RETS 

ChanArrAdr 
@ChanArrAdr,RO 
ChanArrPt 
RO,@ ChanArrPt 

AdaBaseAdr 
@ AdaBaseAdr,RO 
AdaBasePt 
RO,@ AdaBasePt 

IVTP,AR1 
VecAdr 
@VecAdr,AR3 
*AR1++,R1 
62 
*AR1++,R1 
R1,*AR3++ 
R1,*AR3 

@VecAdr,AR1 
AR1,1VTP 

Ada41ntAdr 
@ Ada41ntAdr,R1 
R1 ,*+AR1 (3) 

; lnitialize Pointers 
; Get Address of ChanArray from Programmemory 

' ; Putto Variabiememory as ChanneiArrayPointer 

; Get BaseAddress of Ada from Programmemory 

' ; Put to Variabiememory as AdaBaseAddressPointer 

; lnitialize Vector Table 
; Copy old vectortable(ROM) to new vectortabla (RAM) 
; Copy VectorTabla from IVTP to VecAdr 

; Load vector section address 
; Set new IVTP value 

; Get Ada41nt start address 
; 
; Set new IIOFO int vector 
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lni_Tim 
LOP 
LOA 
LOP 
LOl 
STI 

lni_lnt 

LOl 
STI 

RETS 

IACK 
ANO 
ANO 
OR 
OR 
OR 

RETS 

PerAdr 
@PerAdr,AR1 
TimPer 
@TimPer,AR2 
AR2, *+AR1 (28h) 

02C1h,R1 
R1, *+AR1 (20h) 

@ lackSrcAdr 
OFFFEh,IIE 
OOOOh,IIF 
0001h,IIF 
0008h,IIF 
02000h,ST 

; lnitialize Timer 
; Get Peripheral address 
, 
; Get Timer Period Value 

; Write Timer-period register 

; Get Timer control value 
; Write to Timer-control register 

; lnitialize Interrupts for IIOFO 
; Allows incoming external interrupts 
; Set the TINTO interrupt disabled 
; Reset IIF 
; Set IIOFO as Interrupt pin 
; Set IIOFO interrupt enabled 
; Enable GIE 
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lni_Ada4 

LDP 
LDA 

LDI 
STI 

LDI 
STI 

LDI 
STI 

LDI 
STI 

LDI 
STI 

RETS 

Ada41nt 

RETIUD 
STI 
LHO 
STI 

AdaBaseAdr 

; lnitialize Ada4: 
; Use Timer 0 Output as Start of Conversion 
; Use IIOFO Interrupt as End of Conversion 
; Get Ada4 Base Address 

@ AdaBaseAdr,AR1 

0000h,R1 
R1, *+AR1 (5) 

0000h,R1 
R1,*+AR1(6) 

000Fh,R1 
R1, *+AR1 (7) 

0011h,R1 
R1,*+AR1(8) 

0003h,R1 
R1 ,*+AR1 (9) 

R1 ,*+AR1 (3) 
*+AR1 (1 ),R1 
R1,@ChanA 

; SET: Convert DA after Start 

; SET: No Calibration 

; SET: Start all conversions on Timer 0 

; SET: Enable IIOFO on Channel A 

; Clear Interrupt Flags 

; Interrupt Service Routine with: 
; Write ChanA (R1) to DAC/Channel C (*AR1) and 
; Read ChanA (R1) from ADC/Channel A (* AR1 ). 

i Return from interrupt after 3 instructions 
; Write ChanA to DAC/Channel C 
i Read ADC/Channel A to LSP and Sign Extension to MSP 
i Write ADC/Channel A (R1) to ChanA 
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I_ Overview 

• System memory map 

• Sectien allocation 

I* SPECIFY THE SYSTEM MEMORY MAP */ 

I* 

*I 

Memory layout for TIMEX: 
Global Ox1 DF78850 
Local Ox1 EF7B850 

MEMORY 
{ 

} 

IROM: org = OxOOOOOOOO len = Ox1000 
IPERI: org = Ox001 00000 I en = Ox01 00 
IRAMO: org = Ox002FF800 len = Ox0400 
IRAM1: org = Ox002FFCOO len = Ox0400 
VECTOR: org = Ox00300000 len = Ox0040 
SRAML: org = Ox00300040 I en = Ox0001 FFCO 
SRAMG: org = Ox80000000 len = Ox00020000 
ADA: org = OxFOOOOOOO len = OxOOOA 

r INTERNAL ROM *I 
r INTERNAL PERIPHERALS *I 
r RAM BLOCK 0 1K *I 
r RAM BLOCK 1 1K *I 
I* VECTOR T ABLE *I 
r LOCAL RAM 128K *I 
r GLOBAL RAM 128K *I 
r TIMEX PD-ADA4-A *I 
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I* SPECIFY THE SECTIONS ALLOCATION INTO MEMORY *I 

SECTIONS 
{ 

.text >SRAML rcooE *I 

.cinit > SRAML I* INITIALIZATION TABLES *I 

.const > SRAML I* CONSTANTS *I 

.stack > SRAML r SYSTEM ST ACK *I 

.sysmem > SRAML r DYNAMIC MEMORY (HEAP) *I 

.data > SRAML I* DATA FROM ASSEMBLY *I 

.bss > SRAML rVARIABLES *I 

VecRegs >VECTOR r INTERRUPT VECTOR TABLE *I 
PerRegs > IPERI I* Peripheral registers *I 
AdaRegs > ADA I* ADA registers *I 
AdRegs >ADC1 I* ADC registers *I 
DaRegs >DACO I* DAC registers *I 
LPF_c > SRAML r Coefficients LP Filter *I 
LPF_d > SRAML align 32 r Delay-elements LP Filter *I 

} 

&JAda4lpl.asm • Bffil ~ 
~ Jof-W.-M**'MM•tJt J(UUUMMJCUMI:lW:KUifJtlCMMilUMUMNIElfUUJtlEUiillt)(UJ:tMoltMUnJ"J()(II(MifJElEUMUUlfUMttUUUMKJfJtJ'J:I•WMMJt 

· ~ Low Pass Filte~ 

ilte~ 
LDA 
LDA 
LDI 
FLOAT 
STF 

LDF 
I'IPYFJ 
RPTS 
I'IPYPJ 
ADDFJ 
ADDPJ 

I'IPYP 

@XnPt,AR0 
@CoefPt,AR1 
Taps,BK 
@ChanA.R0 
R0,*AR0x 

0,R2 
*AR1++,*AR0++x,R0 
Taps-2 
*AR1++,*AR0++x.R0 
R0,R2,R2 
R0,R2.R2 

@Gain,R2 

AR0 ; pointe:r to x(n) in ci:rcular delay me111o:ry 
AR1 = pointe~ to coefficients 
Set hlock size fol' cil'cula:t' buffe1• of x(n) 
Put x(n) as float in delay 111e111o:ry 

lnitialize R2 ; 0 

Repeat Taps -1 times 
MPY and ACC 

MPY 1áth Gain 
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* SPECIPY THE SYSIEII IIEIIORY IIAP */ 

~l:b~~ 10~~~~?~~s0IIIIEK:Hor~al and Light : 
Local 0x1EP?B858 

IIORY 

IROII: org • 8x80088880 len - 8x1808 /" INTERHAL ROII M-/ 
!PERI: org • 8x88180888 len • 0x0108 /* INTERHAL PERIPHERALS */ 
IRAII8: org • 8x882PP800 len • 0x040il /* RAil BLOCK 0 iK */ 
IRAII1: org • 8x882PPC08 len • 0x040il /* RAil BLOCK 1 iK */ 
UECTOR: org • 8x883888i10 len - 0x0848 /* UECTOR IABLE */ 
SRAIIL: org • 8x88388848 I en • llxllllll1PPC8 /* LOCAL RAil i28K:Liyht */ 
SRAIIG: org • 8x88ilili181lll len • 0xll0i12ilililil /* GLOBAL RAil 128K:Light .. " ADR: org • 8xP8828080 len • 8x81lllA /* TillEK PD-ADA4-A */ 
ADC1: org • 0xPilll11lll88 len • llx881lA /* TillEK PD-ADC4-B */ 
DAC8: org • 8xPil8301lll8 len • 8xll81l8 /" TillEX PD-DAC4 */ 

* SPECI F'1 THE SECTIOHS ALLOCATION IHTO IIEMORY 'M/ 

ECIIOHS 

.text > SRAIIL /* CODE .. " .cinit > SRAIIL /* IHITIALIZATIOH TABLES */ 

.const > SRAIIL /* CONSTAHTS */ 

.stack > SRAIIL /* S'/STEI1 STACK */ 

.. sysrr.ell'll > SRAIIL /* D'/HAIIIC IIEI10R'/ <HEAP> */ 

.data > SRAIIL /M- DATA FROII ASSEIIBL'/ */ 

.bss } SRAIIL /,. VARIABLES "/ 

UecRegs > UECTOR /M- INTERRUPT UECIOR TABLE "/ 
PerRegs > !PERI /* Pe>•illhe>•al ••egiste>·s */ 
AdaRegs > ADA /N· nDA l'egistel"& ·N/ 
AdRegs > ADCl /M- noc registers 'M/ 
DaRegs > DAC8 /r+ OAC J:~egistCl'S 'M/ 
LPP_c > SRAIIL 
LPP_d > SRAIIL align 32 

r.,.~, ~ ... l';';- . . -"&;.- ,.,., 

. ····· ••• !:14 
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'4 

-s -u40 -~~~:r 
MS320C3x/4x COFF Asse111ble:r 
py:right (c) 198?-199? Texas 

PASS 1 
PASS 2 

Ho El'l'Ol'S.. Ho l~al'n ings 

k30 ADA4LPF.MAH 
0C3x/4x COFF Linkel' 

pyl'ight (c) 198?-199? Texas 
ild Co111plete, 
0 El'l'Ol'S.. 0 l~a:rn ings. 

el's ion 5. 01 
lnst:ru111ents Incol'pol'ated 

Ue:rsion 5.00 
Instl'ulllents Incol'pol'ated 

ChanA ·~ Sign-extcnded Lot-~ Half of PT 
PTR<8xf'9000903) • ChanA; 
P1R<IIxi'00001JIIS> • llxF; 

11111 
211118 
32 
111DP?8858h 
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INLEIDING 

Binnen een cursus tijd discrete signaalbewerking is enige aandacht aan Ana
loog/Digitaal en Digitaal/ Analoog omzetters ( A/D en D /A omzetters, A/D 
en D /A converters, ADC en DAC) voor de hand liggend. De natuur gedraagt 
zich veelal analoog (fysische grootheden zijn meestal continuee in tijd en am
plitude), zodat we verplicht zijn om deze signalen te digitaliseren, willen we 
tijd discrete signaalbewerkingen kunnen loslaten op deze informatiedragers. 
Zeker binnen de elektrotechniek zien we een toenemende digitalisering van 
veel (voorheen analoge) functies. Ook het inburgeren van het werken met 
microcomputers heeft het gebruik van A/D en D /A omzetters sterk in posi
tieve zin beïnvloed. We zien heden ten dage digitale signaalbewerkingen bij: 
audio (compactdisc), video (digitalisering van beeld en geluid), radar, sonar, 
telecommunicatie (digitale telefooncentrale, satelliet), medische diagnostiek, 
procesbesturingen en ga zo maar door. In welk van die velden u zich ook 
gaat begeven, als u een stukje digitalisering in wilt voeren is het gebruik van 
A/D en D /A omzetters niet meer weg te denken. De producenten van elec
tronische componenten zijn volop ingesprongen op deze toegenomen vraag. 
Er is een enorm scala van A/D en D /A omzetters te koop, elk met zijn eigen 
mogelijkheden en beperkingen. Het is de bedoeling van dit onderdeel van de 
cursus om de idealiteit van A/D en D /A omzetters, zoals die in voorafgaande 
delen van de cursus worden gebruikt enigszins te ontkrachten. Dit gebeurt 
door in dit gedeelte enig inzicht te geven in problemen en moeilijkheden die 
kunnen ontstaan bij het toepassen van deze bouwstenen. Allereerst wordt er 
een deel theorie over bemonsteren en filteren gegeven, gevolgd door een over
zicht van diverse configuraties van A/D en D /A omzetters. Het maken van 
een weloverwogen keus voor uw specifieke toepassing wordt voorbereid door 
dieper in te gaan op de diverse specificaties die van een omzetter kunnen 
worden gegeven. Ook het "hervormen"van het spectrum van de quantisatie 
fout (noise shaping) zal een bescheiden plaats krijgen. Het is geenszins de 
bedoeling dat de hier gegeven presentatie een volledig overzicht geeft van de 
omzettings problematiek omdat het gebied hiervan veel te uitgebreid is. Er 
is geprobeerd om voor diegenen, die dieper op de materie willen ingaan een 
literatuurverwijzing bij te voegen. 

EFFECTEN VAN BEMONSTEREN 

Als we spreken van systemen waarin A/D en D /A conversie voorkomt, dan 
zijn in het systeem signalen in tijd en amplitude continue vorm als in gequan
tiseerde vorm aanwezig. De meest voorkomende vorm in de natuur is die van 
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continue amplitude en continue tijd. Alle electronische analoge schakelin
gen verwerken dit type signalen. Systemen waarin een continue amplitude 
en een discrete tijd voorkomen zijn bijv. bemonster en houd schakelingen. 
Hierin wordt op vaste tijdstippen (discreet) de amplitude vastgehouden, die 
elke waarde kan aannemen (continue). Het is ook mogelijk de amplitude te 
quantisere en de tijd continue te houden. Deze signaal vorm komt voor in 
A/D en D /A omzetters alvorens er bemonsterd wordt. Gaan we de ampli
tude en tijd discretiseren en weergeven met een digitaal woord, dan zijn we 
aangekomen in het digitale domein. Bij quantiseren maken we dus inherent 
zelf afwijkingen van het oorspronkelijke signaal. Deze afwijkingen noemen 
we quantisatie fout. 

QUANTISATIE IN DE TIJD 

Wanneer we een tijd continue sigaal gaan bemonsteren dan wordt er in de 
leerboeken vanuit gegaan dat de bemonster tijdstippen equidistant zijn. In 
praktische systemen komt dit echter niet voor. We hebben altijd te maken 
met tijd onzekerheid welke ontstaat doordat de klokgenerator waaarmee de 
bemeonstering plaats vindt, een tijdonzekerheid (jitter) vertoont. Het ge
volg van deze onzekerheid is dat er bijvoorbeeld bij de reconstructie van 
het bemonsterde signaal op niet gelijke tijdstippen een reconstructie plaats 
vindt. Dit geeft extra quantisatie fouten welke het dynamisch bereik van 
het systeem nadelig beïnvloeden. Het is nu mogelijk voor een sinusvormig 
ingangssignaal met signaal frequentie fan de tijdonzerkerheid van de bemon
sterklok te berekenen wanneer we een n-bit omzetter toepassen. Als gevolg 
van de helling van de analoge sinussignaal wordt een tijdonzekerheid omge
zet in een amplitude onzekereheid. Deze amplitude onzekerheid beïnvloedt 
weer de quantisatie fout en daarmee de resolutie van het systeem. Wensen 
we bij een n-bit converter met in totaal 2n- 1 quantisatie niveaus (q) een 
amplitude onzekerheid van ±! kleinste quantisatie stap (LSB) dan kunnen 
we de daarbij benodigde tijdonzekerheid berekenen. 
Met Vin = A sin wt vinden we na differentatie dat: 

ó.t = ó.A 
Awcoswt 

(1) 

Hierbij is w = 211}in en A de amplitude van de sinus. De piek-piek amplitude 
van de sinus wordt nu gequantiseerd in 2n - 1 stappen. Het resultaat geeft: 

ó.A = 2A 
2n -1 
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A 

Figuur 1: Bemonster klok tijd onzekerheid 

Vullen we dit nu in vergelijking (1) dan volgt het resultaat voor de tijdon
zekerheid van de bemonsterklok: 

1 
~t = --,-----,---

7r fan(2n- 1) cos wt 
(3) 

Wanneer het aantal bits n in de omzetter veel groter dan 1 is dan kunnen 
we dit vereenvoudingen tot: 

2-n 
tlt = ---:----:--

7r fan COS 2rr fint 
(4) 

Uit deze formule zien we dat alleen de analoge ingangsfrequentie fan en 
het aantal bits n in de omzetter de tijdonzekerheid bepalen. Het zwaarste 
criterium wordt gevonden voor t = 0 we vinden dan: 

(5) 

Als voorbeeld nemen we even een digitaal .audio systeem met 16-bit resolu
tie. Voor de hoogste ingangs frequentie van20kHz volgt uit formule (5) een 
tijdonzekerheid van 250 psec. 
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E = Quanlizalion Error 
q,= Qu:mliz.1lion Step 
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Figuur 2: Quantisatie fout en fout dichtheid 

QUANTISATIE FOUTEN 

Allereerst zullen we een schatting maken van het vermogen van het foutsig
naal dat door amplitude quantisatie wordt veroorzaakt. Uitgaande van een 
uniforme quantisatie karakteristiek (Fig. 2 ) met 2n - 1 quantisatie niveaus 
en een quantisatie stap q5 vinden we dat een signaal niveau Ai + € ideaal 
wordt afgerond naar het niveau Aj zolang 

_ Qs < E < Qs. 
2 2 

(6) 

De kwantisatie fout wordt dus nooit groter dan ±l:". Het vermogen van de 
quantisatiefout kan nu worden berekened. We moeten er bij deze berekening 
van uit gaan dat er een uniforme fout kans dichtheid over het interval -l:" 
tot ~ is. Dit wil zeggen dat er geen correlatie tussen bemonster frequentie 
en signaal frequentie is. In dat geval wordt het quantisatie fout vermogen: 

(7) 
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Na oplossen van de integral vinden we het bekende foutvermogen e~ns als 

2 1 2 
eqns = 12 qs (8) 

Wanneer we een sinusvormig signaal aanbieden dan is de piek-piek amplitude 
App: 

App = 2nqs 

Het vermogen van dit signaal wordt nu: 

(9) 

(10) 

We kunnen nu het dynamisch bereik van een n-bits omzetter berekenen we 
vinden: 

SjN = Arms 

~ 
(11) 

Werken we dit uit dan vinden we: 

(12) 

Wanneer we dit omwerken naar Decibels dan vinden we: 

SjN = n.6.02 + 1.76dB. (13) 

Dit betekent dat een 10-bits omzetter een maximaal dynamisch bereik heeft 
van 60.2 + 1.8 = 62 dB. Voeren we de resolutie met 1 bit op dan neemt het 
dynamisch bereik met ongeveer 6 dB. toe. 
Bij deze berekening moeten we er wel vanuit gaan dat de quantisatie fout 
wordt berekend over een signaal bandbreedte welke gelijk is aan de halve 
bemonster frequentie. 

QUANTISATIE FOUT SPECTRA 

Bij de berekening van de quantisatie fout hebben we geen rekening gehouden 
met de vorm van de fout spectra welke door het quantiseren ontstaan. Een 
dergelijke analyse is mogelijk indien we alleen amplitude quantisatie toepas
sen. Gaan we daarna bemonsteren dan schuiven de spectra over elkaar heen 
en krijgen we het totale beeld wat bij geen correlatie tussen bemonster en 
signaal frequentie en ruisachtig karakter heeft. 
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Figuur 3: Uitgangssignaal van een gequantiseerde ramp 

Error j 
(LSB) 

l/2 

Figuur 4: Zaagtandvormig quantisatie fout signaal 
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De analyse voor amplitude quantisatie wordt nu gegeven. 
Indien we een "ramp"signaal aan een quantisator toevoeren dan zal het 
uitgangssignaal er uitzien als in Fig. (3). Het quantisatie foutsignaal ziet 
er dan uit als gegeven in Fig. ( 4). Voor een onsymmetrische periodieke 
zaagtand van het fout signaal kunnen we een Fourier reeks vinden. Dit 
geeft: 

00 1 . 
Qjout = y(x) + L - sm 2m7rx 

m=l m7r 
00 1 

=x+ lm L -ej2m1fx 

m=l ffi7l" 

Maken we nu gebruik van het feit dat: 

00 

dzsinO = L Jp(z)dPeen 
p=-oo 

dat met een ingangssignaal van 

x(t) = A(t) sin<I>(t) 

met 
<I>(t) = 27rft + 'lt(t) 

dat het uitgangssignaal van de quantisator gelijk wordt aan: 

00 00 1 . 
y =A sin <I>+ lm( L L -Jp(2m1l" A)eJP4>) 

m=l p=-oo ffi7l" 

00 

y =LAp sinp<I>. 
p=l 

Hierbij wordt Ap gegeven door: 

00 2 
Ap = 8p1A + L -Jp(2m7rA) voor oneven p 

m=l ffi7l" 

Ap = 0 voor even p. 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

De Pde harmonische vervormings component wordt gegeven door Ap waarbij 
opgemerkt dient te worden, dat: 

8pq = 0 voor p f= q en 

8qq = 1 voor p = q 

8 
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Figuur 5: Oneven harmonischen van een 10-bit omzetter voor meer dan 
200.000 componenten 

Als gevolg van de oneven quantisatie fout zaagtand signaal worden er alleen 
oneven harmonischen geproduceerd. 
Wanneer we een sinusvormig signaal hebben daqn kunnen we de vervorming 
met betrekking tot de volle schaal waarde van de omzetter berekenen. Bij de 
afleiding van de vervormings formules is er van uitgegaan dat de quantisatie 
stap groot gelijk 1 is. We vinden dan voor de volle schaal waarde van een 
n-bits omzetter: 

2n- 1 n-1 
Asin = --2- :::::: 2 (26) 

Vullen we dit resultaat in vergelijking (22) dan vinden we voor de oneven 
harmonischen van een n-bits omzetter: 

00 2 
Ap = L -Jp(m1r(2n)) voor oneven pi= 1 

m=l m1r 
(27) 

In Fig. (5) en Fig. (6) worden de quantisatie spectra van een 10 bits 
omzetter voor meer dan 200.000 en 3.401 harmonischen weergegeven. 
Wanneer we in een converter het aantal bits met 1 verhogen dan blijkt uit 
formule (27) dat de vervormings component met Û = 9 dB afneemt. 
In Fig. (7) wordt de quantisatie fout en de derde harmonische vervorming as 
functie van het aantal bits van een omzetter getekend. De totale quantisatie 
fout kunnen we nu eveneens berekenen. We vinden nu: 

00 

e~ns = L A; voor oneven p 
p= 3 

(28) 

Deze totale quantisatie fout hebben we reeds berekend en moet gelijk zijn 
aan: 

? q; 1 d 
e~s = 

12 
= 12 om at de stapgrootte= 1 (29) 
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Figuur 8: Variatie van de vervormings component voor een amplitude vari
atie binnen 1 quantisatie stap voor p = 3 en p = 31 

AMPLITUDE AFHANKELIJKHEID VAN VERVORMING 

Vervormings componenten wanneer het ingangssignaal voor bijvoorbeeld een 
A/D omzetter niet past met het aantal quantisatie stappen. Veronderstel 
dat we een amplitude variatie !::l.A [0 1] hebben dan kunnen we vergelijking 
(27) herschrijven tot: 

00 2 
Ap = L -Jp(m1r(2n- !::l.A)) voor oneven p # 1 (30) 

m=l m7r 

Lossen we deze formule op voor p = 3 en p = 31 dan vinden we dat er binnen 
een quantisatie stap twee nulpunten voorkomen waarbij de berekende ver
vormings component nul wordt. In figuur (8) wordt dit weergegeven. Het is 
dus bij een A/D omzeter mogelijk met de regeling van de ingangsamplitude 
bijvoorbeeld de derde harmonische component naar nul te regelen. Verder 
toont deze figuur dat de maximale distortie componenten optreden bij een 
amplitude welke passend is bij het aantal quantisatie niveaus. 

QUANTISATIE VERVORMING BIJ TWEE SIGNALEN 

Wanneer we twee ingangs signalen aanbieden of genereren met een omzetter 
dan is het van belang te weten wat de "kruis producten"zijn welke door de 
omzetter als gevolg van kwantisatie worden gemaakt. Toepassingen vinden 
we hier bij digitalisatie van radio en TV ontvangers. In dergelijke systemen 

11 



hebben we te maken met meerdan 1 ingangssignaal terwijl verder de aange
boden signalen op een vru;t rru;ter staan. Daardoor kunnen kruisproducten 
van niet gewenste senders vallen of de signaal frequentie van de gewenste 
zender. Het is daarom van groot belang te weten hoe dergelijke vervormin
gen samenhangen met quantisatie en A/D en D /A omzetting. 
Bieden we de volgende signalen aan: 

x(t) = A(t) sin <I>(t) + a(t) sin tj>(t) (31) 

We kunnen dan weer de reeds in het kort beschreven methode gebruiken voor 
het verkrijgen van informatie over de fout spectra. Het resultaat wordt: 

00 

y= 2: Apq sin(p<I> + qif>) (32) 
p+q=oneven>O 

00 2 
Apq = 8p18qoA + 6po6q1a + L -Jp(2mrA)Jq(2mra) (33) 

n=l n1r 

Door het oplossen van de gegeven formules is het mogelijk een indruk te 
krijgen over de kruisproducten in een omzetter. Hebben we bijvoorbeeld 
twee signalen met gelijke amplitude A = a dan vinden we dat het product 
2p - q evenredig wordt met a.A = A2• Dat wil in de praktijk zeggen 
dat indien de omzetter resolutie met 1 bit wordt verhoogd, het kruisproduct 
met 12 dB zal afnemen. Een meer gedetailleerde analyse van dit probleem 
gaat hier te ver. 

AMPLITUDE GEQUANTISEERD SIGNAAL BEMONSTERlNG 

In het voorgaande is uitgebreid aandacht besteedt aan de spectra van het 
foutsignaaL Hierbij is er echter de tijd nog continue. We gaan bij digitalisatie 
het signaal bemonsteren. Hierdoor treedt er in het zeer brede foutspectrum 
vervormings vervorming op (aliru;ing) waardoor componenten boven ft weer 
in de band tussen 0 en ft komen. Bemonsteren wil zeggen het verschuiven 
van de spectra naar fs, 2fs, 3fs, .... In Fig. (9) wordt dit weergegeven. In 
het bovenste deel van de figuur wordt het spectrum van het alleen in ampli
tude gequantiseerde signaal weergegeven. In het onderste deel zien we wat er 
na bemonstering ontstaat. Waneer er geen correlatie tussen bemonster fre
quentie en signaal frequentie is dan ontstaat er een "willekeurig" (random) 
spectrum, is er wel correlatie aanwezig, dan gaan de componenten in het 
spectrum samen. Wanoneer de bemonster frequentie zeer hoog is tov de 
signaal frequentie en we gaan de bandbreedte van het digitale signaal sterk 

12 



A 

A 

Allasing: Foldlng of analog input spectrum lnto baseband 

0 

0 

Fs/2 

l 

I . 

FsJ2 

Analog input spectrum 

Fs 3Fs/2 2Fs 
- F 

Fs = Sampling Clock Frequency 

Aliased input spectrum after sampling 

Fs 3Fs/2 2Fs 
F 

Figuur 9: Bemonstering van het fout signaal 
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Figuur 10: Ideaal omzetter model 

verkleinen dan vinden we automatisch een minimale waarde voor de quan
tisatie fout. Verder verhoging van de bemonster frequentie heeft geen zin, 
want de spectrale componenten worden hierdoor niet gereduceerd. Gaan we 
meerdere signalen bemonsteren dan zullen er meer componenten ontstaan. 

2 

Aangezien de totale quantisatie fout nooit veel groter dan ~ kan worden 
resulteert dit automtisch in een reductie van de amplitude van de compo
nenten. Een verhoging van de bemonster frequentie is daardoor mogelijk. 

IDEAAL EN NIET-IDEAAL MODEL VAN EEN OMZETTER 

Uitgaande van de reeds gegeven analyse is het mogelijk een model voor een 
omzetter te geven. Een ideale omzetter bestaat uit een ideale analoge quan
tizator gevolgd door een bemonsteraar. In de quantizator wordt het ijd en 
amplitude continue analoge signaal omgezet in een tijd continue amplitude 
discreet signaal. Hier worden de quantisatie fouten geïntroduceerd welke 
een zeer breed frequentie spectrum innemen. Daarna volgt bemonstering 
voor het tijd discrete aspect waarna de spectra in de basisband worden "ge
schoven". Indien er geen correlatie tussen bemonster en signaal frequentie is 
dan lijkt het alsof de quantisatie fout een "ruisïs. Uit het voorgaande moge 
duidelijk zijn dat we niet over "ruis"kunnen spreken. Bij een praktische om
zetter hebben we te maken met een niet ideale amplitude quantisator. Deze 
niet-idealiteit kan ontstaan doordat de gelijkheid van weerstanden, welke 
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Figuur 11: Niet-ideaal omzetter model 

gebruikt worden in een referentie ladder, niet voldoet aan de gewenste eis. 
Een tweede probleem is dat comparatoren, welke voor het vergelijken van 
signalen met de referenties een gelijkspannings offset hebben waardoor en 
quantisatie fouten ontstaan. We kunnen nu het ideale model aanpassen zoals 
gegeven in Fig. (11). De niet-lineariteit als gevolg van praktische nauwkeu
righeden in weerstanden en offset problemen met camparatoren wordt opge
nomen in de niet-lineaire ladder. Daarna volgt de reeds gedefinieerde ideale 
omzetter van Fig. (10). Bij de gegeven modellen kunnen we de bemonste
raar en de quantisator omwisselen waarbij het resultaat niet wijzigt. Een 
A/D omzetter kan voorafgaan door een bemonster en houd schakeling en 
daarna gevolgd worden door een analoge quantisator. Teneinde enig inzicht 
te krijgen in deze modelvorming is een simulatie van een ladder netwerk be
staande uit 32 weerstanden met een standaard deviatie van 1% uitgevoerd. 
In Fig. (12) worden de resultaten tot meer dan 8000 en een detail voor de 
eerste 50 distratie componenten weergegeven. Het is nu met de gegeven mo
dellen mogelijk de distortie van een omzetter te berekenen. Hiertoe dienen 
we per distortie component de qnatisatie component te sommeren met de 
niet idelaiteits component van bijvoorbeeld de ladder. Het resultaat is nu 
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Figuur 13: A/D omzetter systeem 

00 

Dtotaal = L d~ ladder + d~ quanti sator (34) 
p=2 

In het algemeen vinden we dat het resultaat van de berekening volgens ver
gelijking (34) een groter getal oplevert dan door de quantisatie fout alleen 
ontstane resultaat. (S/N berekning!). Dit wil zeggen dat de lineariteit voor 
een omzetter welke het theoretische gedrag benadert zeer groot moet zijn. 
In het algemeen gebruiken we omzetters waarbij de (integrale) lineariteit 
beter is dan ! LSB. Hierdoor kan een verlies in maximaal dynamisch bereik 
van ongeveer ! bit of 3 dB ontstaan. 

BANDBREEDTE BEGRENZING BIJ A/D OMZETTERS 

Willen we het oorspronkelijke signaal getrouw reconstrueren uit een bemon
sterde versie hiervan dan moet dit signaal in frequentie begrensd zijn (be
monsterings theorema van Nyquist). In Fig. (13) wordt een systeem opzet 
getoond. Deze frequentie band begrenzing wordt gerealiseerd door het te 
bemonsteren signaal eerst door een laag doorlaat filter te sturen zodat er 
geen frequentie componenten in het signaal aanwezig zijn boven ft. De sper
demping van dit laagdoorlaat filter moet zo groot zijn dat de vervorming ten 
gevolge van het terugschuiven van de verzwakte frequenties boven ft, kleiner 
is dan de vervorming veroorzaakt door de omzetting. Het is ook mogelijk de 
ingangs frequentie banden te verschuive:r naar veelvouden van de bemonster 
frequentie. De omzetter wordt in een dergelijk systeem is sub bemonsteraar 
gebruikt. Indien de kwaliteit van de bemonster en houd schakeling goed is 
kan voor een aantal toepassingen een zeer goede digitalisatie van de signalen 
worden verkregen. 
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Figuur 14: D /A omzetter systeem met houdschakeling 

BANDBREEDTE BEGRENZING BIJ D/A OMZETTERS 

Na Dj A omzetting is voor de reconstructie van het analoge signaal een laag
doorlaat filter nodig. Dit laagdoorlaat filter fungeert als interpolatie filter 
voor het tijd discrete signaal dat uit de D /A omzetter komt. De eisen welke 
aan dit filter gesteld worden hangen sterk af van het totale systeem waarin 
de D /A omzetter zich bevindt. Het filter moet zodanig ontworpen worden 
dat de schakelingen na de omzetter geen last hebben van de spectrale her
halingen van de basisband ( 0 < f < ft) op veelvouden van fs. We merken 
hier ook op dat aan de uitgang van de DA omzetter een houd effect optreedt 
waardoor er reeds een bepaalde filterwerking (si~ x) wordt gerealiseerd. In 
Fig. (14) wordt een D /A keten weergegeven waarbij tevens een analoge 
houdschakeling is toegevoegd voor het verklaren van de ( 5i~x) afval van het 
systeem. In sommige gevallen kan het nodig zijn om voor dit houd effect een 
compensatie in te bouwen. Dit kan zowel analoog als digitaal gebeuren. We 
gaan hier niet verder op in. Een laatste punt waar we de aandacht op willen 
vestigen is de vervorming van laag doorlaat filters. Zelfs bij gebruik van 
passieve LC filters treedt er harmonische vervorming op aan de uitgang van 
het filter als gevolg van niet-lineariteiten van de gebruikte spoelen of niet
lineaire condensatoren. Afhankelijk van de gewenste signaal/vervormings 
verhouding zal de grootte van deze vervorming gecontroleerd moeten wor
den. 

DIGITAAL/ ANALOOG OMZETTERS 

We zullen hier een aantal basis principes behandelen voor het omzetten van 
een digitaal woord in aan analoog spanning, stroom of ladings uitgangssig
naal. Het uitgangssignaal bestaat uit de sommatie van een aantal binair 
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Figuur 15: Binair gewogen stroom netwerk 

gewogen eenheden. In het geval van spanning of stroom krijgen we: 

m=n-1 

V out = L Bm2mVref 
m=O 

m=n-1 

fout = L Bm2m lref 
m=O 

I 

(35) 

(36) 

Een methode voor het genereren van binair gewogen stromen wordt gegeven 
in Fig. (15). Een Rj2R netwerk wordt gebruikt voor het afdelen van de 
stromen. Dit weerstands netwerk wordt afgesloten met een common gate 
schakeling welke als stroombron fungeert. Teneinde een equipotentiaal aan 
de souree electrades van de MOS elementen te krijgen dienen we een bi
naire schaling van deze elementen te gebruiken. De stroom wordt bi} elke 
deling met een factor 2 gereduceerd waardoor bij gelijke MOS elementen 
geen gelijke gate-souree spanning zou ontstaan. Dit schalen voorkomt het 
probleem. Verder wordt de waarde 2R opgebouwd uit twee identieke weer
standen ter waarde R. In dit geval wordt de beste "matching"verkregen. 
De binair gewogen stromen moeten aan een schakelaar worden toegevoerd 
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Figuur 16: Gelijke stroom R/2R D/A omzetter 

voor het omzetten dan digitaal naar anloog. Voor het MSB krijgen we door 
parasitaire effecten in de common gate transistors een grote capaciteit naar 
substraat. Dit kan in snelle omzetters een probleem geven. Verder wordt 
een groot aantal elementen gebruikt waardoor het IC oppervlak toeneemt. 
Een systeem waarbij het R/2R netwerk en de generatie van gelijke referen
tie stromen wordt gesplitst is gegeven in Fig. {16). Bij dit systeem worden 
gelijke refentiestromen gegenereerd welke aan de bit schakelaars worden toe
gevoerd. Deze schakelen de stroom naar het binair gewogen weerstandsnet
werk welke voor de weging en de omzetting van de stroom in een spanning 
zorg draagt bij hoogohmige belasting. Wanneer we van het R/2R netwerk 
de kortsluitstroom meten, dan wordt op stroombasis de weging uitgevoerd. 
Het voordeel van dit netwerk is dat alle schakelaars dezelfde stromen schake
len, het aantal MOS transistors is gereduceerd, maar het aantal nauwkeurige 
elementen neemt gedeeltelijk toe. Met dit systeem kunnen we een zeer grote 
snelheid behalen terwijl de resolutie en matching door opdeling (segmen
tatie) in gelijke elementen is te verbeteren. In MOS is het echter moeilijk 
goede weerstanden te maken. Het is echter mogelijk weerstanden te ver
vangen door actieve elementen welke in het linaire gebied werken. In Fig. 
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(17) wordt dit verwezenlijkt. Door het in serie schakelen van 2 gelijke MOS 
transistors wordt een weerstand van 2R gemaakt zoals is aangegeven links 
boven in Fig. (17). Afhankelijk van het werkgebied van de MOS transistors 
kunnen we het netwerk met een lage impedantie afsluiten of een hoge. In 
het laatste geval moeten de MOS transistors in het verzadigings gebied wor
den ingesteld. De stroomdeling wordt in dit geval gedaan door de gelijkheid 
van M1 en M2 • Een combinatie met de bit schakelaar is tevens mogelijk. 
Dit wordt getoont in de figuur rechts boven. Hierbij zijn M3 en M4 de bit 
schakelaars welke de gedeelde stroom naar fout of foutniet sturen. Een prak
tische oplossing wordt in het onderste gedeelte weergegeven. Met de Rj2R 
netwerken zijn nauwkeurigheden tot 10 bit mogelijk zonder trimming. Een 
goede layout van de schakeling is noodzakelijk. 
Het is ook mogelijk binair gewogen capaciteits netwerken voor D /A omzet
ting te gebruiken. Een principe wordt getoond in Fig. (18) . Bij start van de 
omzetting worden alle condensatoren ontladen. Daarna wordt de kortsluit
schakelaar geopend en kan de omzetting plaast vinden. Indien de bit waarde 
een "1" bevat, dan wordt de desbetreffende schakelaar van äarde" naar V..ef 
geschakeld waardoor lading wordt toegevoerd aan het systeem. Doordat 
een binaire weging in de capaciteitswaarden heeft plaats gevonden wordt 
een nauwkeurige omzetting van digitaal naar analoog bewerkstelligd. Een 
nauwkeurigheid tot 10 bit is mogelijk met gewogen capaciteiten indien er 
een goede layout wordt gemaakt. 
Een systeem waarmee zeer hoge nauwkeurigheden gemaakt kunnen worden 
is gegeven in Fig. (19). Bij dit systeem wordt de stroom 21 zo goed mogelijk 
in twee gelijke delen nl I+ !:11 en I- ö.I opgedeeld door de passieve deler. 
Daarna worden deze twee stromen toegevoerd aan een omwisselschakelaar 
welke gedurende gelijke tijden de stromen met betrekking to de uitgangs
klemmen (3) en ( 4) omwisslen. Het gevolg hiervan is dat aan de uitgang 
een stroom met waarde I onstaat welke een rimpel met klokfrequentie fc ter 
waarde van 2!:1! heeft. Met een laagdoorlaat filter kan deze rimpel worden 
afgefilterd waardoor er een exacte deling met een factor 2 ontstaat. In Fig. 
(20) worden de verschillende signalen als functie van de tijd weergegeven. 
Met dit systeem is het mogelijk nauwkeurigheden te bereiken in de orde van 
1 o-6 door een combinatie van passieve deelnauwkeurigheid en dynamisch 
omwisselen waarbij eén zeer grote klok nauwkeurigheid eenvoudig kan wor
den bereikt. Door het cascoderen van dergelijk stroomdeeltrappen kunnen 
we een zeer nauwkeurig binair gewogen stroomnetwerk krijgen welke geen 
afregelingen nodig heeft en eveneens onafhankelijk is van technologie varia
ties. Het bezwaar is echter dat er een vrij hoge voedingsspanning nodig is. 
Een systeem wat geschikt is voor lage voedingsspanning wordt gegeven in 
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Figuur 17: "All-MOS"D/A omzetter 
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Figuur 21: Continue stroom calibratie principe 

Fig. (21). Tijdens de calibratie faze wordt MOS transistor M1 als diode 
geschakeld. De referentie stroom wordt nu toegevoerd aan deze diode en 
de bij de drain stroom aanwezige gate spanning wordt nu opgeslagen op de 
condensator Cgs· In de werk faze wordt de diode verbinding door het ope
nen van S1 verbroken. De lading die op de condensator aanwezig is wordt 
als analoge houd schakeling gebruikt en een drain stroom gelijk aan de re
ferentie stroom is nu beschikbaar. Dit is een theoretische werking van het 
systeem. Als gevolg van lekstromen en overspraak in praktische schakelaars 
wordt er een te grote afwijking in de uitgangsstroom gevonden. Een op
lossing hiervoor wordt getoond in Fig. (22). Bij dit systeem wordt niet de 
totale referentie stroom gecalibreerd maar slechts de maximaal toelaatbare 
foutstroom. In een praktische toepassing komt dit er op neer dat 95% van 
de referentie stroom wordt geleverd door de stroombron Im en dat de on
nauwkeurigheid van de stroom wordt gecalibreerd door het toevoegen via 
M1 van een extra stroom totdat het totaal gelijk wordt aan de referentie 
stroom. Het gevolg hiervan is dat lekstromen en schakelaar overspraak van 
de MOS transistor Mz worden gereduceerd met een factor 20. Hierdoor krij
gen we een zeer robuuste oplossing voor nauwkeurig gewogen stroombronnen 
in CMOS technologie. 
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Figuur 22: Verbeterd stroom eaUbratie principe 

ANALOOG/DIGITAAL OMZETTERS 

Analoog/Digitaal omzetting is de functie welke nodig is om een analoge 
grootheid om te zetten in een aan de grootheid gerelateerd getal. Dit ge
beurt door de waarde van de grootheid te meten en de gevonden waarde af 
te ronden op een veelvoud van een gekozen quantisatie eenheid. De conse
quentie van de grootte van de quantisatie eenheid is dat een beperking wordt 
aangebracht voor wet betreft de getrouwheid waarmee het continue signaal 
gereconstrueerd kan worden. Deze getrouwheid wordt verder bepaald door 
de nauwkeurigheid waarmee de veelvouden van de quantisatie eenheid, de 
quantisatie niveaus, worden vastgelegd. 

FULL FLASH OMZETTERS 

Een methode van snelle A/D omzetting waarbij op een vast tijdstip (het 
klokmoment) deingangsspanning wordt omgezet in een digitale representa
tie, is die waarbij gebruik wordt gemaakt van 2n comparatoren. Het principe 
van een dergelijke omzetter owrdt gegeven in Fig. (23). 
Door middel van een spanningsdeler worden van een referentiespanning de 
benodigde ladder tap spanningen afgedeeld. Deze worden toegevoerd aan 
de inverterende ingang van de geklokte comparatoren. Het om te zetten 
analoge ingangs signaal wordt toegevoerd aan de niet-inverterende ingangen 
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Figuur 23: Full flash omzetter 

van de comparatoren. Op een klokpuls worden de uitgangen van de compa
ratoren bevroren in een aantal sample-latches. Dit resultaat geeft direct aan 
tussen welke waarden van de afgedeelde referentiespanning de ingangsspan
ning ligt. Het uitgangssignaal van de comparatoren heeft een zogenaamde 
linaire of thermometer code. Hieruit kan nu via een decoder de binaire re
presentatie worden afgeleid. Deze methode van A/D omzetting is bijzonder 
geschikt wanneer korte conversie tijden vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer men video signalen wil digitaliseren omdat hierbij conversie
snelheden groter dan 16 MHz nodig zijn. Een nadeel is uiteraard dat er 
voor elk quantisatie niveau dat gerealiseerd moet worden een comparator 
en een sample-latch vereist is. Voor een 8 bits AD omzetter zijn dit 255 
comparatoren en latehes terwijl ook de codering steeds complexere logische 
schakelingen vraagt. Dissipatie en chip oppervlak van een dergelijk systeem 
kunnen relatief groot zijn. Verder is het moeilijk systemen te maken met 
resoluties welke meer dan 10 bit bedragen. Bij zeer grote kloksnelheden is 
het eveneens moeilijk de klokonzekerheid over de chip te handhaven. Door 
het klokken van de comparatoren wordt de tijd discrete functie gemaakt en 
zoals reeds is afgeleid kan dit tot zeer kleine tijd onzekerheid in het psec 
gebied leiden. 
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TWEE-STAPS AID OMZETTER 

Fine 4-llit 
Flash ADC 

Het gebruik van een twee-staps methode reduceert de "hardwareäanzienlijk. 
Een voorbeeld van een twee stapsomzetter wordt gegeven in Fig. (24 Bij dit 
systeem wordt het analoge signaal toegevoerd aan een bemonster en houd 
schakeling. Daarna wordt in dit voorbeeld een 4 bit omzetting gedaan via 
een 4 bits flash AID omzetter welke als grof omzetter dienst doet. Hierna 
wordt het grof signaal weer gereproduceerd via een 4 bit DI A omzetter. Dit 
signaal wordt verminderd van het analoge tijd discrete signaal waarna het 
verschil wordt toegevoerd aan de fijn omzetter welke eveneens bestaat uit 
een 4 bit flash omzetter. Het totale bereik van dit principe is nu 8 bit. We 
moeten wel bedenken dat de nauwkeurigheid van de 4 bit DI A omzetter 
goed moet zijn voor de totale resolutie van de omzetter. Dat wil in dit 
geval zeggen ~ LSB van 8 bit. Indien er bij het bewerken tussen grof en 
fijn omzetter beslis fouten of ten gevolge van offset een signaal buiten het 
bereik van de fijn omzetter komt dan kan dit systeem niet meer werken. In 
prkatische oplossingen wordt gebruik gemaakt van överrange"gelijk aan de 
resolutie van de fijn omzetter. Hiervoor wordt de fijn vergroot tot 5 bit. 
Een halve bit wordt gebruikt voor överrangeën een halve bit wordt gebruikt 
voor ünderrange". Op deze wijze is een zeer goede 8 bit omzetter te maken. 
Recentelijk is door "vouw en interpolatie techniekenëen enorme reductie in 
aantallen comparators en latehes verkregen. De resolutie van dergelijke om
zetters kan tot 12 a 14 bit worden opgevoerd. 
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SUCCESSIVE APPROXIMATION 

Bij de successive approximation methode wordt een DI A omzetter opgeno
men in het terugkoppel pad met een camparator (Fig. 25). Deze camparator 
vergelijkt nu het analoge ingangssignaal met de uitgang van de DI A. Het 
uitgangssignaal van de camparator wordt nu gebruikt voor het aansturen 
van een Successive Approximation Register (SAR). Het SAR verzorgt de 
aansturing van de DAC en ontleent zijn naam aan het feit dat er bit voor 
bit, te beginnen met het MSB (MSB - Most Significant Bit), gekeken wordt 
of het omzetten van een bepaald bit resulteert in een uitgangsspanning van 
de DI A welke groter dan wel kleiner is dan de ingangsspanning van de AID 
omzetter. Is het resultaat van het op ëen"zetten van een bepaald bit dat 
de uitgangsspanning van de DI A groter is dan het analoge ingangssignaal 
dan zal dat bit op "nul"worden terug gezet, is dit niet het geval dan zal het 
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betreffende bit ëen"blijven. Dit vergelijken wordt successievelijk voor alle 
bits gedaan waarna het resultaat beschikbaar is in het uitgangs register. De 
voordelen van deze manier van omzetten zijn: 
i) hoge resolutie en snelheid van de omzetting en 
ii) iedere omzetting vindt plaats binnen dezelfde tijd, onafhankelijk van de 
grootte van het ingangssignaal. 
Hier staat tegenover dat gedurende de omzettings tijd (conversion time) 
het ingangssignaal niet mag veranderen. Om dit te bereiken wordt een 
bemonster- en houdschakeling aan de ingang toegepast. De omzettings tijd 
wordt nu bepaald door de instel tijd van de bemonster en houdschakeling 
plus n maal de insteltijd van de Dj A omzetter. Hierbij is n het aantal bits 
van de representatie. Hieruit ziet men dat de insteltijd van de A/D omzetter 
bijna geheel bepaald wordt door de insteltijd van de Dj A. Voor een 16 bits 
A/D omzetter met een insteltijd van maximaal 20 microseconde (50 kHz) 
is een Dj A vereist met een insteltijd van maximaal 1.25 microseconde (800 
kHz), waarbij de insteltijd van de bemonster- en houdschakeling buiten be-
schouwing is gelaten. · 

NOISE-SHAPING EN SIGMA-DELTA OMZETTERS 

Een andere vorm van A/D of Dj A omzetting is gebaseerd op het terugdrin
gen van de quantisatie fout in een beperkt frequentiegebied. Bij een derge
lijke bewerking wordt allereerst de bemonster frequentie veel hoger gekozen 
dan de benodigde signaal band. Het gevolg hiervan is dat met minder bits 
bij deze hogere bemonster frequentie toch een zeer groot dynamisch bereik 
mogelijk. We kunnen verder nog opmerken dat een dergelijke bewerking zich 
niet beperkt tot A/D en Dj A omzetters maar ook bruikbaar is bij volledig 
digitale systemen waarbij de signaal bandbreedte aanzienlijk lager is dan de 
bemonster frequentie. We .zullen nu beginnen met het overbemonsteren van 
een signaal om het principe van noise-shaping toe te lichten. In Fig. (26) 
wordt allereerst het overbemonsteren weergegeven. In dit voorbeeld wordt 
een overbemonstering met een factor vier gebruikt. De signaal band welke 
van interesse is strekt zich uit van 0 tot ft. Wanneer we nu vier maal over
bemonsteren dan zal de quantisatie fout bij gelijkblijvende resolutie van het 
systeem zich nu uitstrekken van 0 tot 2j8 • Het resultaat is dat de quantisatie 
fout dichtheid met een factor 4 afneemt. Beperken we nu de bandbreedte 
bij dit systeem tot ft dan zien we dat er i van de quantisatie fout overblijft. 
Het resultaat is een toename van de resolutie van het systeem met .../Nover· 
Hierbij is Nover de overbemonster factor. We gaan nu een terugkoppeling 
aanbrengen in de vorm van een filter. Dit systeem wordt algemeen gegeven 
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(nth Order Noise-Shaper) 
Jn(z) = 1 - (1 - z·l)n 

J1 = z-1 (First Order) 
J2 = z-1(2- z-1) (Second Order) 

Bout= Bin- E(l - J(z)) 

Figuur 27: nde orde Noise-shaper 

in Fig. (27). In dit voorbeeld wordt een filter Jn (z) in de tergugkoppeling 
aangebracht. Het systeem in dit voorbeeld reduceert de woordbreedte aan 
de ingang van 28 bit naar 14 bit aan de uitgang. Het dynamisch bereik van 
een dergelijk systeem kan worden bepaald en het resultaat met een 4 vou
dige overbemonstering geeft vrijwel 16 bit dynamisch uitgangs bereik met 
J1(z) = z-1• Het resultaat van het vormen van de quantisatie fout wordt ge
toond in Fig. (28). We zien bij dit voorbeeld dat de door overbemonstering 
reeds gereduceerde quantisatie fout nog verder wordt verminderd door de 1 e 

orde noise-shaping functie. Het is ook mogelijk de filter orde te verhogen. 
Kiezen we voor Jn(z) = 1- (1 - z-1 )n dan hebben we de meest algemene 
vorm van een nde orde noise-shaper. Het aantal uitgangs bits kan verder 
worden gereduceerd tot 1 bit. Bij een dergelijke omzetter zien we echter 
dat voor het verkrijgen van een grote resolutie er een "1ën "O"ïdle" patroon 
ontstaat welke bij voorkeur een herhalings frequentie bij klein signaal am
plitude dicht bij ft moet zijn. Bij D/ A omzetting met 1 bit hebben we het 
voordeel dat bijvoorbeeld het signaal van "1övereenkomt met + Vrefl ter
wijl het "0" signaal overeenkomt met - v;.ef2· Door het aantal malen "1ën 
het aantal malen "O"te varieren kunnen we op de rechte lijn tussen - v;.ef2 

en + Vrefl een zeer lineair omzetting tussen het digitale 1 bits woord en de 
analoge uitgang verkrijgen. Dit is het voor deel van 1 bits omzetting. 
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Figuur 28: 1 e orde noise-shaping karakteristiek 

33 



-1 z -1 z 

+ 

Q 
Output 

Figuur 29: 2e orde noise-shaper met 1 bits uitgang 

In Fig (29) wordt een 2e orde noise-shaper weergegeven. Het resultaat van 
deze hogere orde omzetter is een nog geringer quantisatie fout in de basis 
band. Spectra van het 1 bits gequantiseerde uitgangssignaal worden gege
ven in Fig. (30) en (31). Wanneer we Fig. (31) zien we dat er een ïdle 
patternäanwezig is met herhalings frequentie ft terwijl de verwachting was 
dat dit ïdle pattern" rond ft zou ontstaan. Dit verschil ontstaat als gevolg 
van de stabiliteit van een dergelijk systeem. 
Voor de stabiliteits analyse van dergelijke systemen gaan we het lineaire 
gedeelte afsplitsen van het niet lineaire gedeelte. In Fig. (32) wordt het 
opsplitsen getoond. Het niet lineaire deel wordt nu vervangen door een ver
sterkings factor À. We kunnen nu als functie van À de root locus van het 
systeem tekenen. Als voorbeeld nemen we nu een 2e orde systeem. In Fig. 
(33) wordt het resultaat van de root locus weergegeven. Bekijken we deze 
analyse dan zien we, dat dit systeem alleen een ïdle pattern" met frequentie 
van ft kan genereren. Verder is deze analyse onafuankelijk van de amplitude 
van het signaal. De conclusie is dat een dergelijke analyse niet voldoende 
is voor deze systemen. Bekijken we de quantisator welke gebruikt wordt 
bij deze systemen dan kunnen we het model aanpassen door niet alleen een 
versterkingsfactor te gebruiken maar ook een faze onzekerheid. In Fig. (34) 
wordt de faze onzekerheid van een quantizato~ als functie van de frequentie 
weergegeven. Passen we nu het gewijzigde model met amplitude en faze 
onzekerbeid toe bij het bepalen van de root locus van een 2e orde systeem 
dan zien we dat er bij kleine signalen reeds een ïdle pattern"bij ft ontstaat. 
We vervangen nu À door À.eifl<Pa(O). Hierbij is ifJo:( ()) de faze onzekerheid 
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Figuur 34: Faze onzekerheid van een 1 bit quantizator 

weergegeven als in Fig. (35). Wanneer dit model wordt toegepast bij hogere 
orde noise-shapers dan wordt een zeer goede overeenkomst tussen deze een
voudige anàlyse en simulatie van een dergelijk systeem verkregen. Wensen 
we nu sigma-delta omzetters te ontwerpen dan is het mogelijk een de noise
shaper configuratie om te zetten in een sigma-delta omzetter. In Fig. (36) 
wordt deze omzetting getoond. Noemen we het filter bij de noise-shaper 
J(z) en het filter bij de sigma-delta omzetter K(z) dan kunnen we K(z) 
berekenen uit J(z) volgens: 

K(z) = J(z) 
1 - J(z) 

(37) 

J z _ K(z ) 
( ) - 1 + K(z) (38) 

Een systeem voorbeeld van een sigma-delta omzetter met digitaal decima
tie filter wordt gegeven in Fig. (37). Het mag duidelijk zijn dat gezien de 
hoeveelheid materiaal dat aanwezig is in de literatuur dat er slechts een be
perkte analyse van noise-shaping en sigma-delta omzetters hier mogelijk is. 
Verder dienen we ons niet te beperken tot laag doorlaat filters, we kunnen 
ook banddoorlaat en hoog doorlaat filters gebruiken teneinde het frequentie 
gebied uit te breiden wat met deze omzetters kan worden gehaald. Voor een 
betere stabiliteit van hogere orde omzetters worden speciale architecturen 
gebruikt welke meestal bestaan uit maximaal tweede orde omzetters in tan
dem. 
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Figuur 36: Transformatie van een noise-shaper in een sigma delta omzetter 
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Figuur 37: Sigma-delta omzetter systeem met decimatie filter 
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SPECIFICATIES VANA/DEN D/A OMZETTERS 

Om omzetters enigszins te kunnen beoordelen voor gebruik in hun directe 
toepassings gebied, is enige kennis nodig van de niet) idealiteit van deze 
componenten. In de nu navolgende regels volgen de belangrijkste kenmer
ken van A/D en Dj A omzetters worden behandeld. 

Resolutie 

Dit is de kleinste stapvormige verandering in het signaal van een omzetter. 
Een omzetter met n schakelaars heeft een resolutie van 1 op 2n. Een 12 bits 
omzetter heeft een resolutie van 1 op 212 (een deel op 4096) ofwel 0,000245. 
Is de volle schaalwaarde van de Dj A omzetter 10 volt (piek-piek) dan is 
de resolutie 2,45 mV. De resolutie van een DAC of een ADC is slechts een 
ontwerp parameter en beschrijft alleen het aantal datalijnen. Of deze data
lijnen relevante informatie bevatten (A/D) dan wel een significante bijdrage 
hebben aan het uitgangssignaal (D/ A) zit niet in deze specificatie. 

Klokfrequentie 

Dit is de frequentie waarop de omzetter in staat is informatie te vertalen. 
Of de converter dit tot die frequentie correct doet is niet uit deze specifi
catie af te leiden. Wanneer we echter een extra specificatie toevoegen met 
betrekking tot de Bit Error Rate (BER) dan kunnen we de maximale klok
frequentie vastleggen waarbij de omzetter bijvoorbeeld 1 maal per minuut 
een fout maakt. 

Offset of nulfout 

Dit is de uitgangsspanning van de Dj A als de nul-code aan de ingang wordt 
aangeboden. Deze fout wordt meestal veroorzaakt door een niet correct op 
nul afgeregelde versterker. Deze fout kan m.b.v. een externe offset potentio
meter meestal tot nul worden gereduceerd. Bij een A/D omzetter kan offset 
bij geen ingagssignaal toch een uitgangscode geven welke niet nul is. Met 
een afregeling kunnen we deze fout vermijden. 

Gain error of schaalfout 

Het verschil tussen de verwachte maximale uitgangsspanning (maximale 
code * Vref) en de werkelijke maximale uitgangsspanning is de schaalfout. 
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Schaalfouten kunnen ontstaan door fouten in de referentie spanning, de 
waarden van de ladderweerstanden, versterkings factoren etc. In het al
gemeen kunnen schaafouten gecorrigeerd worden door het aanpassen van de 
versterking van de omzetter. 

Lineariteit 

-Integrale niet lineariteit (INL). 

De integrale niet lineariteit geeft de afwijking aan van de lineaire overdrachts 
karakteristiek van de rechte lijn door nul en volle schaal. Offset dient te wor
den weggeregeld. Een specificatie van de integrale niet lineariteit als ±! LSB 
betekent dus een extra fout naast de quantisatie fout. 

-Differentiele niet lineariteit (DNL) 

De differentile niet-lineariteit geeft voor iedere willekeurige code- verande
ring het verschil aan tussen de werkelijke verandering en de ideale stap
grootte van 1 LSB. Als de uitgang van de D/ A bijvoorbeeld een stap maakt 
van 2 LSB bij een codeverandering dan komt dit overeen met een differen
tiele niet- lineariteit van 1 LSB. De differentiele lineariteit vormt als het 
ware een maat voor de geleidelijkheid waarmee de karakteristiek verandert. 

Monotoniciteit 

Een monotone kromme is een continue niet-dalende (of niet-stijgende) kromme. 
Monotoniciteit betekent dat veranderingen in de code altijd een verandering 
van de uitgangsspanning veroorzaken in dezelfde richting als de codeveran
dering. Dus wanneer de codeveranderingen positief zijn dient de uitgangs
spanning met een bedrag groter of gelijk aan nul te veranderen, wanneer 
negatieve codeveranderingen optreden dan moet de uitgangsspanning met 
een bedrag kleiner of gelijk aan nul veranderen. Een integrale niet lineari
teits specificatie van ±! LSB garandeert een monotone karakteristiek bij 
binair gewogen omzetters. Bij niet binair gewogen omzetters kunnen we 
toch een grote niet lineariteit hebben terwijl de omzetter toch monotoon is. 
Bijvoorbeeld een weerstandsdeling waarbij we zeker weten dat per stap er 
een toename van het signaal is maar de totale lineariteit niet voldoet aan 
±! LSB. 
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Insteltijd 

De insteltijd (of settling time) is de tijd die verloopt tussen de codeverande
ring aan de ingang en het moment waarop de Dj A uitgang zijn uiteindelijke 
waarde binnen gespecificeerde grenzen bereikt. Deze grenzen zijn meestal 
±t LSB. Naast de insteltijd wordt ook vaak de stijgtijd opgegeven. Dit is 
de tijd die nodig is om voor de eerste keer in bovengenoemd interval te ko
men. Als de sprong karakteristiek van de codeverandering weinig oscillaties 
vertoont, is de stijgtijd en de insteltijd veelal gelijk. 

Glitches 

Glitches zijn ongewenste piekvormige signalen welke optreden bij een code
verandering in D /A converters. Ze ontstaan door het op- en ontladen van 
parasitaire capaciteiten. De grootte is afhankelijk van de codeverandering. 
(bij de gewone binaire code heeft de overgang van het MSB het grootste 
effect omdat dan alle andere bitten van 1 naar 0 gaan en het MSB van 
0 naar 1). Glitches worden meestal gespecificeerd met een glitch energie 
bij maximale klokfrequentie. Dit kan betekenen dat de glitch verscheidene 
LSB's hoog kan zijn maar een niet al te lange duur. Als de schakeling niet 
tegen dit soort hoge pieksignalen kan, is het nodig een bemonster en houd 
schakeling toe te voegen teneinde de waarde van de uitgang vast te houden 
totdat de glitch voorbij is. Glitches ontstaan verder als gevolg van tijdfouten 
in de D /A omzetter. 

Effectieve number of bits (ENOB's) 

Om een indruk te krijgen hoeveel bits werkelijk bruikbare informatie be
vatten is bet begrip effectieve bits ingevoerd. Het wordt afgeleid van de 
gemeten signaalfruis verhouding. In het voor afgaande is voor een ideale 
converter afgeleid dat de signaalfruis verhouding ten gevolge van quantisa
tie gelijk is aan: S/N = 6.02n + 1.76dB waarbij n het aantal bits is. Als 
we alle afwijkingen van bet ideale gedrag noemen ( quantisatie, harmonische 
vervormingen, niet lineariteiten enz.) dan kunnen we zeggen: 

neff = (S/N- 1.76)/6.02. (39) 

Hierbij is neff het aantal effectieve bits. Dit is dan direct een maat voor de 
bruikbaarheid het aantal bits. 
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SPECIALE FILTERSTRUCTUREN 

INLEIDING 

Bij een gegeven overdrachtsfunctie H{z} zijn er vele manieren om een digitaal 

filter te realiseren. De directe weg heeft daarbij veelal niet de voorkeur. Zo 

hebben we bijvoorbeeld al gezien dat een filter vaak wordt gerealiseerd als 

samenstel van tweede (en eerste) orde secties in cascade of parallel. Alle filter

realiseringen die anders zijn dan de directe vorm zullen we aanduiden met 

speciale filterstructuren. Onze interesse in speciale structuren is drieledig: 

- Verminderen van coëfficiënt-gevoeligheid. 

De vermenigvuldigers in een digitaal filter - in een directe vorm filter de 

coëfficiënten van de overdrachtsfunctie - worden gerealiseerd met een eindig 

aantal bits. In het algemeen zal dit betekenen dat de coëfficiënten afwijken van 

de gewenste waarde. De invloed van de waarden van de vermenigvuldigers op de 

modulus van de overdrachtsfunctie - de coëfficiënt-gevoeligheid - kan met een 

speciale filterstructuur echter veel kleiner zijn dan met een directe vorm 

realisering. 

- Verminderen van niet-lineaire effecten. 

Naast het kwantiseren van de waarden waarmee kan worden vermenigvuldigd, 

moet in een recursief digitaal filter ook de uitkomst van een vermenigvuldiging 

worden gekwantiseerd om een steeds verder toenemende woordlengte te vermij

den. Het eerste effect is lineair en veroorzaakt slechts een (kleine) afwijking van 

de gewenste overdracht. Het tweede effect is niet-lineair en geeft aanleiding tot 

ongewenste oscillaties (limit cycles) en kwantisatieruis. Daarnaast moet in een 

digitaal filter ook actie worden genomen indien een signaal de maximaal te 

representeren waarde - met het gegeven aantal bits - overschrijdt. Deze overflow 

correctie kan eveneens ongewenste oscillaties (overflow osciUations) tot gevolg 

hebben. Beide oscillaties kunnen echter met een speciale filterstructuur geheel 

worden vermeden, hetgeen niet met een directe vorm realisering (ook niet met 

een samenstel van tweede orde directe vorm secties) kan worden gegarandeerd. 

Kwantisatieruis kan als zodanig nooit geheel worden vermeden. De signaal/ruis

verhouding kan echter beduidend worden verbeterd met een geschikt gekozen 

filterstructuur, zonder het aantal bits waarmee de signalen worden gerepresen

teerd groter te kiezen. 
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2 PATO: Digitale Signaalbewerking 

- Lineaire stabiliteit met begrensde vermenigvuldigers. 

Voor bepaalde toepassingen - met name adaptieve filters - kan het voordelig 

zijn om een eenvoudig criterium te hebben waarmee lineaire stabiliteit in een 

recursief filter kan worden gegarandeerd. Een lattice filter van willekeurige orde 

is lineair stabiel - zoals we zullen zien - als alle vermenigvuldigers in absolute 

waarde kleiner dan één zijn. Vergelijk dit met een directe vorm realisering, 

waarbij al in een tweede orde sectie de coëfficiënten in de stabiliteitsdriehoek 

moeten worden gekozen. 

Deze drie punten zijn in feite nauw met elkaar verweven. Zo blijkt een struc

tuur met een lage coëfficiënt-gevoeligheid ook goed te scoren op het punt van 

de kwantisatieruis en de niet-lineaire stabiliteit - d.i. het niet optreden van 

ongewenste oscillaties. Ook blijkt het derde punt een uitvloeisel te zijn van het 

streven om structuren te ontwerpen met een betere performance op de eerste 

twee punten. Een en ander houdt verband met het feit dat goed filterontwerp 

een gemeenschappelijke noemer bevat die eigenlijk al bekend is uit de analoge 

filtertechniek. Deze onderliggende gedachte zullen we eerst proberen te 

ontwikkelen, waarna achtereenvolgens de belangrijkste speciale structuren aan de 

orde komen, te weten: 

- Lattice- en Ladderfilters (tralie- en ladderfilters) of algemener Orthogonale 

Filters. 

- Wave Digital Filters (WDF's of digitale golffilters). 

- State-Space Filters. 

ALGEMENE AANPAK 

In de analoge filtertechniek speelt het probleem van de coëfficiënt-gevoeligheid 

eveneens een rol. Ook daar willen we filters ontwerpen waarvan de overdracht 

zo min mogelijk gaat afwijken bij afwijkende waarden van de spoelen (L's), 

weerstanden (R's) en condensatoren (C's) in de klassieke filters. De oplossing die 

gevonden werd, berust op het concept van verliesvrijheid en passiviteit. Deze 

beide begrippen kunnen we ook invoeren in de digitale filtertheorie om 

ongevoelige filters te ontwerpen. Om een en ander duidelijk te maken, is in 

Fig. 1 een typisch analoog laagdoorlaatfilter getekend met een lage coëfficiënt

gevoeligheid. De elementen binnen de omhulling zijn alle verliesvrij (L's en C's) 

en de afsluitimpedanties aan de beide poorten zijn passief (R's). De bijbehorende 
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----------------------------, 
C1 

+ + 

E V 
R2 

----------------------------· 0 

Fig. 1 Analoog laagdoorlaatfilter met bijbehorende amplituderesponsie 

amplituderesponsie kent in het algemeen een aantal frequenties waar de 

(vermogens-)overdracht één of nul is. De bijbehorende punten in het complexe 

p-vlak heten - niet onlogisch - dempingsnulpunten resp. dempingspolen (waar de 

demping oneindig wordt en de overdracht dus nul). In zowel nulpunten als polen 

van demping is de amplituderesponsie ongevoelig voor coëfficiënt-variatie op 

grond van de volgende overwegingen. 

- De demping kan niet negatief worden, omdat alle elementen in het filter 

passief zijn (positieve R's, L's en C's) en negatieve demping zou duiden op 

aanwezigheid van minstens één actief element. Daardoor zal de amplitude

responsie in de maxima een afgeleide nul hebben naar alle elementwaarden in 

het filter. 
81f~ = 

81Z~ = o, als I H(jw) I = 1. 

Definiëren we de gevoeligheid of sensitivity Sc van het filter voor variatie van 

een coëfficiënt c op de gebruikelijke manier als de relatieve verandering van 

de modulus van H als gevolg van de relatieve verandering van c, dan kunnen 

we schrijven Sc = 1 i m 1::1 I f171 Hl = 0 op grond van bovenstaande relatie. 
1::1~0 cc . 

- Alle elementen binnen de omhulling - een verliesvrije tweepoort - hebben een 

imaginaire impedantie. Daardoor zullen de polen (en nulpunten) van demping 

op de imaginaire as in het p-vlak optreden, en - wat belangrijker is - de 

imaginaire as niet kunnen verlaten. Het gevolg is, dat de nulpunten in de 

amplituderesponsie ook echt nulpunten blijven bij coëfficiënt-variatie en 

hooguit een beetje op de frequentie-as kunnen schuiven. In een plaatje van 

modulus Hop logarithmische schaal komt dit tot uiting, doordat de nulpunten 

(oneindig diepe) putten zijn, die bij afwijkende elementwaarden horizontaal 

kunnen verschuiven, echter niet kunnen worden opgevuld. 
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Soortgelijke redeneringen zouden we ook in het digitale domein kunnen voeren, 

met dien verstande dat dan de eenheidscirkel in het complexe z-vlak de rol van 

de imaginaire as in het p-vlak vervult. Daartoe moeten we echter eerst de 

begrippen verliesvrijheid en passiviteit invoeren in de digitale filtertheorie. 

Definiëren we het momentane vermogen van een tijddiscreet signaal x[ n] als 

p[ n] = x2[ n] en het gemiddelde vermogen of kortweg het vermogen P als het 

tijdgemiddelde van p[ n], dan kunnen we stellen: 

Een digitale bouwsteen is verliesvrij als het totale vermogen dat de bouwsteen 

instroomt via ingaande signalen gelijk is aan het totale vermogen dat de 

bouwsteen verlaat via uitgaande signalen, Pu = Pi. 

Een digitale bouwsteen is passief als het uitgaande vermogen niet groter is 

dan het ingaande vermogen, Pu ~ Pi. 

Beschouwen we twee eenvoudige digitale bouwstenen, een digital one-pair - met 

één ingangssignaal en één uitgangssignaal - en een digital twlrpair - met twee 

ingangssignalen en twee uitgangssignalen. Overeenkomstig kennen we in de 

analoge wereld de algemene impedantie of eenpoort resp. de tweepoort. In Fig. 2 

zijn de beide digitale bouwstenen getekend. 

A " 

B / 
' 

Fig. 2 Digital one-pair en digital twlrpair 

Een one-pair kunnen we algemeen beschrijven met een overdrachtsfunctie H(z), 
een two-pair met een matrix van functies van z, die om historische reden S 

wordt genoemd (we komen daarop later nog terug). 

De A's en B's zijn z-getransformeerden van de in- en uitgangssignalen, of, zoals 

in Fig. 2, complexe amplituden van deze signalen in het geval van harmonische 

tijdafhankelijkheid: ai[n] = Re(Ai ei0n) resp. bi[n] = Re(Bi ei0n). 

Het vermogen van een harmonisch signaal met complexe amplitude A is I A 12/2. 
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Een digital one-pair is verliesvrij indien voor elke frequentie (} geldt: I BI= I A I· 
Voor de frequentieresponsie betekent dit: I H(ei(J) I = 1 voor alle fJ. 

Een dergelijke overdracht heet een all-pass filter of fase-draaier, omdat alle 

frequenties in amplitude worden doorgelaten en slechts in fase worden aangetast. 

Blijkbaar bestaat de verzameling van verliesvrije overdrachtsfuncties uit de 

all-pass filters. In termen van H(z) kunnen we deze verzameling ook 

karakteriseren met H(z)H(z-1) = 1. Eenvoudigste voorbeelden van verliesvrije 

overdrachtssystemen zijn 

de tijdvertrager met H(z) = z-1, 

de doorverbinding met H( z) = 1 en 

de invert er (de vermenigvuldiging met -1) met H( z) = -1. 

Opm.: De functie H(z)H(z-1) heet de analytische voorzetting of uitbreiding van 

I H( ei(}) 12 naar het hele z-vlak. Op de eenheidscirkel geldt de identiteit 

H(z)H(z1) I ·e = H(eifJ)H(e-j0) = H(ei0)H\eifJ) = 1 H(eifJ) 12. 
z=e'l 

Een digital two-pair is op dezelfde manier verliesvrij indien s+(ei(J)S(ei(J) = .7, 

voor alle fJ. Hierin staat s+ voor de getransponeerde en geconjugeerde matrix 

( S) *, die ontstaat uit S door verwisseling van rijen en kolommen en conjugatie 

van de elementen. ./is de eenheidsmatrix in IR2, dus J = [6 ~] . 

De eis s+ S= J volgt eenvoudig uit de voorwaarde voor verliesvrijheid Pu=Pï, 

dus 1Bti
2

+1B21
2

=1Ad
2

+1A21
2

, ofwelfl.+Jl. =A+ A, met B = S·A. In termen 

van S(z) kunnen we ook schrijven I st(z-1)S(z)= J I· Sheet dan para-unitair. 

Drie elementaire verliesvrije two-pairs met hun bijbehorende 8-matrix zijn 

getekend in Fig. 3, de vertragingslijn, de semi-vertragingslijn en de rotator. 

A1 B2 ~ A1 B2 A1 B2 

B1 A2 ~ B1 A2 ~ B1 A2 

S= [z~l z:l] S ~ [ ~ z:ll S ~ [sin(;!) cos(;!)] 
cos( <P) -sin(<P) 

Fig. 3 Elementaire verliesvrije digital two-pairs 
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Opm.: De rotator heeft een S-matrix met reële elementen, die daarmee voldoet 

aan de relatie sts- .7. Een reële unitaire matrix heet ook wel een 

orthogonale matrix. Vandaar de naam orthogonale filters voor structuren 

die zijn opgebouwd met verliesvrije one- en two-pairs. In ruimere zin 

vallen zowel de lattice- en ladderfilters als de wave digital filters onder 

deze klasse. 

Een verliesvrije overdrachtsfunctie of all-pass functie wordt ook wel een 

LBR-functie genoemd. De afkorting staat voor Lossless Bounded Real. Een 

Bounded Real (BR-functie) is daarbij een passieve overdracht, waarvoor het 

uitgangsvermogen naar boven begrensd ('bounded') is door het ingangsvermogen. 

In geval van gelijke vermogens aan in- en uitgang voor een willekeurig ingangs

signaal spreekt men van 'lossless' (verliesvrij). De aanduiding 'real' slaat op het 

reëel zijn van H(z) voor reële z. H(z) is een zgn. reële rationale functie, d.w.z. 

een quotiënt van twee polynomen in z met reële coëfficiënten. 

Willen we digitale filters ontwerpen op de 'analoge' manier (Fig. 1 ), dan moeten 

we naast verliesvrije bouwblokken ook passieve afsluitingen kennen. De meest 

voor de hand liggende passieve afsluiting is daarbij een one-pair met B=O. Dit 

komt heel simpel neer op A2=0 voor de two-pair die op deze manier passief 

wordt afgesloten. B2 is dan het uitgangssignaal van het digitale filter (Fig. 2). 

Het ontwerpen van digitale filters met verliesvrije en passieve bouwstenen is ook 

de meest effectieve manier om de storende invloed van niet-lineariteiten 

(kwantisatie en overflow correctie) in het filter te verminderen. Dit geldt zowel 

voor het onderdukken van limit cycles en overflow oscillaties als voor het 

verbeteren van de signaal/ruis-verhouding. 

- In eerste benadering kunnen we het afronden van de uitkomst van een 

vermenigvuldiging modelleren als ruis op de waarde van de betrokken 

vermenigvuldiger. Een lage coëfficiënt-gevoeligheid gaat daardoor altijd 

gepaard met een verminderde kwantisatieruis aan de uitgang van het filter. 

- Een voldoende voorwaarde voor niet-lineaire stabiliteit van een recursief 

digitaal filter is gegeven door de eis dat een geschikt gekozen pseudo-energie 

afneemt door de niet-lineaire operatie(s) en niet toeneemt door de lineaire 

bewerkingen in het filter. Met het voorgestelde filterontwerp voldoen we aan 

deze eis indien we voor de pseudo-energie het eerder gedefinieerde vermogen 

kiezen en het afronden in het filter vervangen door afbreken. Deze laatste 

manier van kwantiseren verkleint de absolute waarde van een signaal (2.6 -+ 2) 
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in tegenstelling tot het normale afronden (2.6 -+ 3). Limit cycles zijn daarmee 

uitgesloten, daar elk signaal dat in een 1 us (loop) van het filter rondloopt 

slechts energie kan verliezen (elke loop bevat onherroepelijk een kwantisator ). 

Hetzelfde geldt voor overflow oscillaties, omdat elke vorm van overflow 

correctie energie-verminderend werkt. 

LATTICE- EN LADDERFILTERS 

We hebben nu alle middelen om een orthogonaal filter op te bouwen met 

elementaire verliesvrije two-pairs in cascade, zoals getekend in Fig. 4. 

Fig. 4 Orthogonaal ladder filter 

De elementen in de cascade zijn de semi-vertragingslijn en de rotator uit Fig. 3. 

Voor de laatste two-pair in de cascade geldt A2=B2, zodat er sprake is van een 

verliesvrije afsluiting (een doorverbinding). De overdracht van A 1 naar B 1 zal 

daardoor een LBR-functie zijn en dus een all-pass karakter hebben. De 

overdracht A1-+B2 heeft dezelfde polen als A1-+B" echter alle nulpunten in de 

oorsprong, zoals door berekening kan worden geverifieerd. Een willekeurige 

nulpunten-ligging en daarmee een algemene overdracht X-+ Y komt tot stand 

door de getekende lineaire combinatie van uitgangssignalen van de two--pairs. 

Opm.: Door deze realisering van de nulpunten gaat er een deel van de lage 

coëfficiënt-gevoeligheid verloren, althans voor de nulpunten. Voor de 

meeste toepassingen van recursieve filters is echter een gunstige 

pool-gevoeligheid van groter belang. Als we FIR-filters willen ontwerpen 

- die zoals bekend slechts nulpunten hebben (en polen in de oorsprong) -

dan kunnen we toch een lage coëfficiënt-gevoeligheid bereiken met de in 

Fig. 5 getekende structuur. Deze lijkt sterk op een omkering van Fig. 4, 

met dat verschil, dat de rotators nu met hun twee ingangen links en hun 

twee uitgangen rechts zijn getekend. 
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x 
A 1---.--~----l 

rotator! 
A2 ~1 

rotator2 
~2 

Fig. 5 Orthogonaal FIR-filter 

Het grote nadeel van deze realiseringen is, dat er veel te kwistig wordt · 

omgesprongen met vermenigvuldigers. In Fig. 4 realiseren we slechts drie polen 

met de 12 vermenigvuldigers in de drie rotators. Hetzelfde geldt voor de drie 

nulpunten in Fig. 5. Wanneer we op zoek gaan naar orthogonale two-pairs met 

minder vermenigvuldigingen, komen we vanzelf uit op lattice structuren. In 

Fig. 6 is de overgang aangegeven via het zgn. three-multiplier ladder element 

naar de two-multiplier lattice en one-multiplier lattice elementen. De typische 

kruisende takken geven de beide laatste hun naam (ook wel tralie-element). 

[ 
a {T=ti2] 

5 = ~ 1-a2 -a 

Fig. 6a Rotator (fou'T'-multiplier ladder element) 

5 = [ a 1-a2] 
1 -a 

Fig. 6b Three-multiplier ladder element 

Ai 

[ 
a 1-a2] 5 = 1 -a 

B1 
t [ 1 0 ] S DS = D met D = 0 l-a2 

Fig. 6c Two-multiplier lattice element 

Ai 
[ 

a l-a] 5 = l+a -a 

B1 
J. [l+a 0 J ::r DS = D met D = 0 l-a 

Fig. 6d One-multiplier lattice element 
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Uiteraard betalen we een prijs voor het besparen op vermenigvuldigers. De 

nieuwe elementen zijn namelijk niet zuiver verliesvrij, in die zin dat ze niet 

voldoen aan de relatie stS= J. Wel geldt een verwante relatie stns D, zoals 

ook in Fig. 6 is aangegeven. Daarbij is D een diagonale matrix met positieve 

elementen (bedenk dat I al < 1). Deze afwijking van het ideale geval heeft een 

toename van de coëfficiënt-gevoeligheid tot gevolg, die echter frequentie

onafuankelijk is en in de praktijk weinig problemen geeft. 

Opm.: Het verschil tussen de condities StS Jen StDS D heeft alles te maken 

met sealing, d.w.z. het schalen of aanpassen van signaalniveau's in een 

digitaal filter om maximale uitsturing te bereiken met een gegeven (zeer 

kleine) kans op overflow. Dopen we ntsn-1 even S', dan is de relatie 

StDS=D identiek met (S' )tS, = J. Hierin zijn nt en n-1 diagonale 

matrices met de wortels, resp. de reciproke waarden van de wortels, van 

de elementen van D op hun diagonaal. De two-pair 8' verschilt van de 

two-pair S alleen in het ontbreken van twee scalers (lees: vermenigvul

digers) aan de beide ingangen ( .JD1i en ..{I522) en twee reciproke scalers 

aan de beide uitgangen. 

De vier elementen in Fig. 6 zijn identiek wat betreft de overdracht A r-tB1 als ze 

verliesvrij worden afgesloten, b.v. met een tijdvertrager: B2=z-1 A2• In alle vier 

de gevallen geldt dan 

H(z) = B J. = az+1 
At z+a 

d.w.z. een algemene eerste orde all- pass of LBR-functie, met I H( eÏ0) I = 1. 

Een begrensde coëfficiënt - 1 < a < 1 levert een stabiel filter. Ook in een 

samenstel van lattice secties hoeven we slechts elke coëfficiënt in absolute 

waarde kleiner dan 1 te kiezen om een stabiel filter te verkrijgen. Deze 

eenvoudige conditie maakt de lattice-filters aantrekkelijk voor toepassing in 

recursieve adaptieve filters, waar automatisch aanpassen van coëfficiënten niet 

tot instabiliteit mag leiden. 

Bij een gegeven overdrachtsfunctie moeten in een lattice-filter nog de waarden 

van de vermenigvuldigers in de lattice elementen en de v's in Fig. 4 worden 

bepaald, hetgeen niet triviaal is. Voor de lattice-filters bestaat er echter een 

eenvoudig algorithme om software-matig de coëfficiënten te bepalen, gebaseerd 

op het recursief afsplitsen (extractie) van eerste orde LBR-functies van de totale 

overdrachtsfunctie. 
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WAVE DIGITAL FILTERS 

Bij de vertaling van het concept 'verliesvrijheid' naar digitale filters zijn we vrij 

geruisloos overgegaan van het p--domein naar het z--domein en zijn we tot de 

conclusie gekomen dat verliesvrije eenpoorten uit de analoge filters overeen

komen met LBR digital one-pairs. We kunnen deze overgang ook explicieter 

maken met de bilineaire transformatie en rechtstreeks de verliesvrije analoge 

elementen - zoals de spoel en de condensator - vertalen naar overeenkomstige 

digitale elementen. Het voordeel van deze werkwijze is, dat we dan meteen de 

volledige kennis omtrent het ontwerp van analoge filters ter beschikking hebben 

in het digitale domein. We kunnen dan b.v. een zesde orde elliptisch filter of 

een tiende orde Chebyshev filter opzoeken in een tabellenboek van analoge filters 

en de elementen één-op-één vertalen naar het overeenkomstige digitale filter. 

Om tot een goeie vertaling te komen, keren we even terug naar de beschrijving 

van een two-pair met een matrix 8. In de analoge filtertheorie is deze manier 

van beschrijven van een tweepoort reeds lang bekend. De matrix 8 heet dan de 

scattering- of verstrooiïngsmatrix, die voor een verliesvrije tweepoort unitair 

blijkt te zijn: s+ 8= .X De naamgeving voor deze matrix is afkomstig uit de 

microgolftheorie, waar de signaaloverdracht door een lange leiding of via een 

antenne-verbinding beschouwd wordt als een verstrooiing van golven. Een naar 

rechts lopende golf A1 - in b.v. een coax-kabel - wordt met een factor S21 

doorgelaten en met een factor S11 gereflecteerd. Op dezelfde manier wordt een 

naar links lopende golf A 2 met een factor 8 12 doorgelaten en met een factor 822 

gereflecteerd, zoals is aangegeven in Fig. 7, waarin B=SA. 

s21 

s 12 

Fig. 7 De verstrooifngs- of scattering-matrix 

Formeel kunnen we de signalen in een digitaal filter als golven beschouwen met 

een richting en een meegevoerd vermogen tI A 12 in een golf a[n]=Re(AJOn). 
Vandaar ook de naam wave digital filters. 

In een analoog filter worden twee golven geassocieerd met een poort of 

klemmenpaar (spanning V, stroom I), en wel een golf A= V+ RI in de richting 

van de stroom aan de plus-klem en een golf B= V-RI in de richting van de 
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stroom aan de min-klem. Hierin is R een geschikt te kiezen poortweerstand, of 

aan de poort toegevoegd kengetal. Een en ander wordt duidelijk aan de hand 

van de golfvoorstelling van de vier belangrijkste analoge filter-elementen. 

- Een spanningbron E met inwendige weerstand R levert een klemspanning 

Tl E-RI, zodat V+Rl E. In een golfvoorstelling is een spanningsbron dus een 

golfbron met A=E, onafhankelijk van B= V-RI. 

- Een weerstand R wordt aan de klemmen beschreven door V RI, zodat 

V-RI._O. Een weerstand R is daarmee een golfput met B=O. Het vermogen 

van de inkomende golf A wordt volledig gedissipeerd en er wordt niets 

gereflecteerd. Definiëren we de reflectie-coëfficiënt p als de verhouding B/ A, 

dan geldt B V-RI 
P = A = V+Rl = 0· 

- Een spoel L wordt aan de klemmen beschreven door V= jwL · I. Voor de 

modulus van de reflectie-coëfficiënt geldt dan 

IPI = 1~1 = l~+ffl =Ij~+ ~I= 1. 

Voor het gemak hebben we L als kengetal genomen. Blijkbaar wordt het 

vermogen van de inkomende golf A volledig gereflecteerd. 

- Een condensator C wordt aan de klemmen beschreven door I= jwC· V. Voor de 

modulus van de reflectie-coëfficiënt geldt dan 

IPI = 1~1 = 1 ~+~g1 = n + j~l = 1. 

Voor het gemak hebben we 1/ C als kengetal genomen. Het vermogen van de 

inkomende golf A wordt weer volledig gereflecteerd. 

De reflectie-coëfficiënt van de beide verliesvrije elementen L en C is dus - zoals 

het hoort - een LBR-functie van de Laplace-variabele p, met modulus 1 voor 

p=jw. We hebben nu echter expliciet een reflectie {p-1)/(p+1) voor de spoel en 

(1-p)/{1+p) voor de condensator. Met de bilineaire transformatie p=(z-1)/(z+1), 

als vertaling van een LBR-functie in het p-domein naar een LBR- functie in het 

z-domein, volgt dan 

B = - z- 1 A voor de spoel en 

B = z- 1 A voor de condensator. 
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Opm.: We hebben hier de conventie overgenomen dat p een op w0 genormeerde 

frequentie-variabele is en daardoor geen dimensie heeft. Hierin is w0 de 

afsnijfrequentie (in rad/s) van een prototype analoog laagdoorlaatfilter. 

Op dezelfde manier hebben ook de elementwaarden L en 1/ C de dimensie 

van een weerstand, doordat spoelen en condensatoren worden gekarak

teriseerd door de grote van hun impedantie bij frequentie w0• Na keuze 

van de afsnijfrequentie volgen de waarden van spoelen (in Henry) en 

condensatoren (in Farad) uit L/w0 resp. Cfwo. Het analoge filter dat het 

uitgangspunt vormt voor het ontwerp van een wave digital filter heet het 

referentie-filter. 

Opm.: De scattering-matrix van een analoge tweepoort beschrijft de verstrooiing 

van de inkomende golven A1= V1+l1R1 en A2= V2+l2R2. Een verliesvrije 

tweepoort voldoet aan 

met 9l = [ ~1 ~2] • 
De reden waarom niet de relatie s+-S= J geldt, is gelegen in het feit dat 

golven van het type V+Rl spanningsgolven zijn in tegenstelling tot 

vermogensgolven van het type V/JR+JRI. De keuze van golftype heeft 

geen invloed op reflectie-<:oëfficiënten (S11, S22 en p), maar alleen op 

overdrachtscoëfficiënten (S21 en S12). Dit effect zagen we al eerder 

optreden bij de lattice-filters (Fig. 6). Ook voor de wave digital filters 

geldt dat er wordt bespaard op het aantal vermenigvuldigers, wanneer we 

uitgaan van spanningsgolven. Het gevolg is ook nu weer een kleine 

frequentie-onafhankelijke toename van de coëfficiënt-gevoeligheid. 

We hebben nu dus zeer simpele vertalingen van de analoge filter-elementen ter 

beschikking. Een spanningsbron drukt een ingangssignaal op, een weerstand 

onttrekt een uitgangssignaal, een spoel is een tijdvertrager met een inverter en 

een condensator is een tijdvertrager. De eenvoud van de overeenkomstige digitale 

elementen is in zoverre bedrieglijk, dat steeds een gunstige poortweerstand is 

gekozen, afhankelijk van de waarde van de analoge elementen. Op het moment 

dat we de digitale elementen met elkaar willen verbinden, vergelijkbaar met 

'analoge' serie- en parallelschakeling, komen de poortweerstanden en daarmee de 

waarden van de analoge elementen in het spel in de vorm van vermenigvuldigers 

in de adapters die de verbindingen in een wave digital filter verzorgen. De 

eenvoudigste adapter is de two-pair adapter, die een verandering van poort

weerstand Rr·+R2 kan realiseren met gebruikmaking van één vermenigvuldiger. 
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In termen van V en I zoeken we dan een tweepoort die de spanning behoudt 

( V2= V1) en de stroom doorgeeft ( I 2=-h waarin het min-teken afkomstig is van 

de conventie om de stroomrichting aan de plus-klemmen naar de tweepoort toe 

te kiezen). In de golfvoorstelling moeten we dan voldoen aan de vergelijkingen 

Om de verstrooiïngsmatrix te bepalen, drukken we B1 en B2 uit in A1 en A2. 

B1 = A2 + ~~~~· (At-A2) 

B2 = A1 + ~~~~·(At-A2) 

In Fig. 8 is de two-pair adapter weergegeven met bijbehorende S-matrix. 

S = [ a l-a] 
1+a -a 

Fig. 8 Twlrpair adapter voor verandering van poortweerstand 

De two-pair adapter is dus niets anders dan het one-multiplier lattice element 

(Fig. 6d). Nemen we b.v. een condensator met poortweerstand 1/ C als afsluiting 

(zie ook blz. 9), dan geldt B2=z-1 A2, met R2=1/ C. De overdracht Ar-+B1 is dan 

H( ) = B 1 = az+ 1 
z Aï z+a 

Gezien de vrijheid van keuze van R1 is dit een algemene eerste orde all-pass of 

LBR-functie met I H( ei0) I = 1. 

In een analoog filter kunnen we elementen (of eenpoorten) in serie of parallel 

schakelen. In het overeenkomstige wave digital filter hebben we daartoe adapters 

nodig die algemeen n poorten met verschillende poortweerstanden R1 ... Rn met 

elkaar kunnen verbinden, de n-pair serie-adapter en de n-pair parallel-adapter. 

In termen van V en I betekent serieschakelen van n poorten: 

Vt + V2 + V3 + .. . + Vn = 0 

I1 = I2 = I3 = ... = In · 

De n-pair serie-adapter dient dan de volgende n relaties B=SserieJ te realiseren. 
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waarin 
2R· n 

f3ï = ---rr
0

1 met Ro = ~ Rk 
nn k=1 

Er zijn in totaal n vermenigvuldigers f3i nodig om de n uitgangssignalen Bi van 

de n-pair serie-adapter te berekenen uit de n ingangssignalen Aï. Merk op dat 

alle vermenigvuldigers positief zijn als het referentie-filter slechts passieve 

elementen bevat . Door gebruik te maken van de relatie ~f3ï=2 kunnen we nog 

één vermenigvuldiger besparen, door b.v. Bn te berekenen met _ ~ Ak _n~1Bk . 
1 1 

In termen van V en I betekent parallelschakelen van n poorten: 

V1 = V2 = V3 = ... = Vn 

I1 + I2 + I3 + ... + In = 0. 

De n-pair parallel-adapter dient dan n relaties B=SparallelA te realiseren. 

waarin 
2G· n 

ai = ----nl met Go = ~ Gk en Gk = 1/ Rk 
l.TO k = 1 

Er zijn weer n vermenigvuldigers ai nodig om de n uitgangssignalen Bi van de 

n-pair parallel-adapter te berekenen uit de n ingangssignalen Ai. Merk op dat 

ook deze vermenigvuldigers alle positief zijn als het referentie-filter slechts 

passieve elementen bevat. Door gebruik te maken van de relatie ~ai=2 kunnen 

we ook nu nog één vermenigvuldiger besparen. 

De algemene n-pair adapters gebruiken elk minimaal n-1 vermenigvuldigers en 

hebben dus n-1 vrijheidsgraden. In de uiteindelijke realisering heeft een wave 

digital filter hetzelfde totale aantal vrijheidsgraden als het analoge referentie

filter . In Fig. 9 zijn de symbolen van de beide n-pair adapters getekend. 

Fig. 9 n-pair serie-adapter en n-pair parallel-adapter 

Opm.: We kunnen de adapters ook karakteriseren door een nx n matrix S. Met 

bovenstaande relaties vinden we dan voor Sserie en Sparallel: 

Sserie 

Sparallel 

Sii = 1-fli en Sij = -f3i voor #j (i,j = l...n) 

Sii = aï-1 en Sij = aj voor #j (i,j = l. .. n). 
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De poortweerstanden van de adapters worden bepaald door de aangesloten 

elementen. In het in Fig. 10 getekende voorbeeld worden de poortweerstanden 

bepaald door de bronweerstand R., de afsluitweerstand R2, de spoel'weerstand' L 

en de condensator'weerstand' 1/ C. Het gaat hier om een notchfilter met een 

overdrachtsnulpunt (een dempingspool) bij W=1j.[EV. Een 3-pair parallel

adapter realiseert de parallelschakeling van de bron (met inwendige weerstand), 

de afsluitweerstand en de serieschakeling van L en C. Voor de serieschakeling 

hebben we nog een 3-pair serie-adapter nodig. 

R1 

+ 

E R2 V 

+ 

11 

c 

y 

Fig. 10 Voorbeeld van een wave digital filter met bijbehorend referentiefilter 

Bij de verbinding tussen adapters wordt de gemeenschappelijke poortweerstand 

niet bepaald door een element (R3 in Fig. 10). Toch is deze niet vrij te kiezen. 

Bij het verbinden van adapters ontstaat er in het algemeen namelijk een 

vertragingsvrije lus of delay-free loop. Dit is een gesloten pad in het filter dat 

geen vertragingselement bevat. Een vertragingsvrije lus mag nooit voorkomen, 

omdat het onmogelijk is om een rekenvolgorde in de lus aan te geven. Slechts 

door geschikte keuze van de gemeenschappelijke poortweerstand kan bij het 

verbinden van adapters een vertragingsvrije lus worden vermeden. Bij één van 

de adapters mag dan de directe weg van ingangs- naar uitgangssignaal van de 

verbindende poort niet voorkomen. In Fig. 10 is gekozen voor de parallel

adapter, hetgeen is aangegeven met een dwarsstreepje bij de betrokken poort. 

Er moet gelden dat B3 onafhankelijk is van A3, ofwel Sparallel33 = a3-1 = 0. 

Aan de eis a 3=1 wordt voldaan met G3 = G1+G2, of 1/R3 = 1/R1+1/R2. 

Algemeen geldt voor een parallel-adapter dat wanneer één poortgeleiding Gï 
gelijk is aan de som van de andere poortgeleidingen, dat dan Sii gelijk is aan 

nul. De betrokken poort heet dan reflectievrij of aangepast. Voor een serie

adapter geldt hetzelfde met betrekking tot de poortweerstanden. In Fig. 10 

hadden we dus ook R3=L+l/C kunnen kiezen om Sserie33=l-,83=Ü te realiseren. 

Aanpassing van een poort bespaart weer een vermenigvuldiger in de adapters, 

zodat een n-pair adapter met n-2 vermenigvuldigers kan worden gerealiseerd. 
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STA TE-SP ACE FILTERS 

In deel I van de cursus is al kort aan de orde geweest dat een digitaal filter 

kan worden voorgesteld als een 'black box' met L poorten (ingangs-/uitgangs

klemmenparen) waarin algebraïsche bewerkingen worden uitgevoerd (optellingen 

en vermenigvuldigingen) en waaraan uitwendig L vertragingselementen zijn 

aangesloten. In Fig. 11 is deze stattrspace voorstelling nog een keer getekend, 

samen met een ingangssignaal x(n] en een uitgangssignaal y[n] tussen welke een 

gewenste overdracht H( z) moet worden gerealiseerd. 

x[n] --+----t optellers, vermenigvuldigers r-------r- y[n] 

Fig. 11 Stattrspace voorsteUing van een digitaal filter 

De toestanden of states Si[ n] zijn de inhouden van de geheugen-elementen die op 

elk tijdstip n kunnen worden uitgelezen. De nieuwe state- of toestandsvector 
~[n+l] wordt op elk moment aan de ingangen van de tijdvertragers aangeboden. 

De dimensie L van de toestandsruimte of state space zegt daarbij iets over de 

orde van het filter. Met L geheugenplaatsen kunnen we algemeen een L-de orde 

overdrachtsfunctie realiseren. 

De verandering van de state in de tijd wordt vastgelegd door de toestandsverge

lijkingen 
~[n+l] = A ~[n] + ]l x[n] 

y[n] = ~t ~[n] + d x[n]. 

Hierin is A een Lx L matrix, ]l en .Q zijn (kolom-)vectoren met L elementen - en 

~t dus een lxL rijvector - en d is een scalar. De toestandsmatrix A - niet te 

verwarren met een golf - beschrijft hoe de nieuwe state afhangt van de huidige 

en bepaalt daarmee de stabiliteit van het systeem. De vector ]l geeft aan hoe de 

state mede wordt gestuurd door het ingangssignaal en ~ en d geven aan hoe het 

uitgangssignaal ontstaat door lineaire combinatie van state en ingangssignaal. 

Opm.: Men zou de toestandsmatrix ook kunnen zien als de verstrooiïngsmatrix 

van een L-pair adapter die de interconnectie van L elementen realiseert. 
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Deze beschrijving in de toestandsruimte kan voor elk digitaal filter worden 

gegeven. We noemen een realisering van een gegeven H(z) een state-space filter, 

wanneer de toestandsvergelijkingen rechtstreeks zijn vertaald naar een filter

structuur. De elementen van A, l!. en .f en de constante d komen daarbij alle 

voor als vermenigvuldigers in de realisering. In Fig. 12 is een tweede orde 

state-space filter weergegeven, waarin in totaal 9 vermenigvuldigers worden 

gebruikt. Bedenken we dat een algemene tweede orde overdrachtsfunctie slechts 

5 vrijheidsgraden kent, dan hebben we blijkbaar 4 vrijheden over. Voor een 

L-de orde state-space filter hebben we ( L+ 1 )2 vrijheidsgraden ter beschikking, 

waarvan er 2L+l nodig zijn voor de realisering van de gewenste overdracht. 

"[nl Y lnl 
) 

Fig. 12 Tweede orde state-space filter 

l!. = [t~] 

.f = [~~] 

De resterende L2 vrijheidsgraden hebben enerzijds tot gevolg dat er vele state

space filters zijn die dezelfde overdrachtsfunctie realiseren, anderzijds kunnen we 

deze vrijheid zo goed mogelijk benutten om ongewenste niet-lineaire effecten te 

verminderen. Daar bij beperkt men zich dan meestal tot een realisering met een 

cascade van tweede orde state-space secties, om het aantal vermenigvuldigingen 

niet onnodig groot te laten worden. Een L-de orde filter gebruikt dan 4L+ 1 

vermenigvuldigers. 

Om na te gaan hoe de verschillende state-space filters met dezelfde H(z) met 

elkaar samenhangen, bepalen we eerst hoe de overdrachtsfunctie volgt uit de 

toestandsvergelijkingen. Daartoe schrijven we deze in z-getransformeerde vorm 

z .S(z) = A .S(z) + l!. X(z) 

Y(z) = .ft .S(z) + d X(z). 

Elimineren we de getransformeerde state- vector .S(z) - niet te verwarren met de 

verstrooiïngsmatrix S - dan vinden we het verband tussen X en Y. 



18 PATO: Digitale Signaalbewerking 

Hierin komt de inverse van de matrix z.J'-A voor, waarin ..7 de LxL eenheids

matrix is. Het noemerpolynoom van H(z) wordt daarmee gelijk aan de deter

minant det(z.J'-A), zodat de polen van H(z) gelijk zijn aan de eigenwaarden 

van A. De eigenwaarden van A moeten dus binnen de eenheidscirkel in het 

z-vlak liggen. 

State-space filters die met elkaar samenhangen via een state-transformatie 

!1:= T!i.' blijken nu dezelfde overdrachtsfunctie te realiseren. Hierin is T een 

reguliere matrix, d.w.z. een matrix waarvan de inverse bestaat. Wanneer we de 

relatie !J.= T!i.' namelijk invullen in de originele toestandsvergelijkingen, dan zien 

we dat de parameters van het getransformeerde filter worden gegeven door 

d' = d. 

A' ontstaat uit A via een geli}kvormigheidstransformatie, die de eigenwaarden 

onveranderd laat. Voor het getransformeerde filter geldt dan ook H' (z) = H(z). 

Een geschikte state-transformatie kan nu dienen om een state-space filter met 

een gegeven H(z) te optimaliseren met betrekking tot coëfficiënt-gevoeligheid, 

limit cycles en kwantisatieruis. We kunnen b.v. zodanig transformeren dat de 

L-pair met verstrooiïngsmatrix A passief wordt (zie Fig. 11 met weglating van 

de signalen x[n] en y[n]). Verliesvrijheid van deze L-pair zou zijn gegeven door 

de conditie At A= ..7. Overeenkomstig kunnen we de voorwaarde voor passiviteit 

verkort noteren als "At A < .7". Daarmee wordt dan bedoeld dat de matrix 

..7-AtA positief definiet is, hetgeen betekent dat !l.t(J-AtA)!i. > 0 voor een 

willekeurige state .§jQ. Naast een lage coëfficiënt-gevoeligheid garandeert deze 

voorwaarde dat zowel limit cycles als overflow oscillaties niet kunnen optreden. 

Opm.: De eis !l.t( ..7 -A tA)!l. > 0 zegt in feite dat het momentane vermogen van 

de huidige state !l.t!l.[n] groter is dan dat van de nieuwe state i!l.[n+l]. 

Kiezen we dit vermogen als de op pag. 6 genoemde pseudo-energie, dan 

hebben we de gewenste afname van de energie in het filter nadat x[n):O 
is gemaakt. Niet-lineaire stabiliteit wordt bereikt door kwantisatie 

(afbreken) en overflow correctie uit te voeren op de L toestands

variabelen, d.w.z. buiten de black box. Kwantisatie binnen de black box 

is overbodig, omdat hierin geen lussen voorkomen. Deze zouden namelijk 

vertragingsvrij zijn. Het niet kunnen optreden van ongewenste oscillaties 

in een filter met ingangssignaal x(n]:::O wordt ook wel aangeduid met de 

term zero-input stability. 
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Anders geformuleerd kunnen we stellen dat een state-space filter lineair stabiel 

is als de eigenwaarden van de state-matrix A in modulus alle kleiner dan 1 zijn 

en dat een state-space filter niet-lineair stabiel is als bovendien de eigenwaarden 

van At A alle kleiner dan 1 zijn (de eigenwaarden van At A zijn positief reëel). 

Bij gegeven eigenwaarden van A - de polen van H(z) - is er altijd een matrix 

A te vinden waarvoor At A < J. State-space filters die aan deze eis voldoen 

worden minimum-norm filters genoemd. Vergelijkbaar met het kwadraat van de 

norm van een vector 111lll2=1/ll, is het kwadraat van de matrix-norm IIAII per 

definitie gelijk aan de grootste eigenwaarde van A tA. Op grond van het boven

staande geldt voor minimum-norm filters blijkbaar IIAII < 1. 

Het belangrijkste minimum-norm filter is een tweede orde state-space filter met 

polen a± j/3 en toestandsmatrix 

A= [a !3] -{3 a 

Dit wordt een realisering in normale vorm genoemd, omdat de state-matrix een 

normale matrix is, gekarakteriseerd door At A=AA t. Een directe vorm filter met 

A = [ -a~~/32 6 J gaat over in de normale vorm via een state-transformatie 

s = Ts' met T = [ 1 0 J - - -a {3 

Naast de minimum-norm eis voor de toestandsmatrix kunnen we ook nog eisen 

opleggen aan de vectoren l!. en Jd in de state-space realisering. Deze eisen worden 

dan geformuleerd vanuit het oogpunt om de kwantisatieruis aan de uitgang van 

het filter te verminderen. Een state-space filter met een maximale signaalfruis

verhouding heet een minimum-noise filter. Het blijkt dat de eis IIAII < 1 een 

nodige voorwaarde is voor een minimum-noise realisering. Zonder afleiding zij 

vermeld dat een tweede orde minimum-noise filter voldoet aan drie condities. 

Gelijke en maximale uitsturing van de beide state-variabelen. 

De laatste voorwaarde heeft te maken met sealing. Het schalen in een state

space filter is niets anders dan een state-transformatie met een diagonale 

matrix en vergt L vrijheidsgraden in een L--de orde filter. Aan bovenstaande 

voorwaarden kan precies worden voldaan met de 4 resterende vrijheden bij L=2. 
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Opm.: Kiezen we een positieve diagonale matrix D en passen we sealing toe met 

§.=Dt§.', dan wordt de minimum-norm voorwaarde At A < .7 getrans

formeerd in A' t DA' < D. Deze laatste voorwaarde is ook voldoende om 

niet-lineaire stabiliteit te garanderen. We kunnen nl. als geschikte 

pseudo-energie het getransformeerde vermogen .§.'tD.§.' gebruiken. Voor 

tweede orde state-space filters kunnen we de conditie A tDA < D ook 

expliciet uitdrukken in een voorwaarde waaraan de elementen van de 

state-matrix moet voldoen. Er geldt dan de volgende stelling. 

Een tweede orde state-space filter is niet-lineair (zero-input) stabiel met elke 

vorm van overflow correctie en kwantisatie in de vorm van afbreken op de 

beide state-variabelen als de elementen van de toestandsmatrix voldoen aan 
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Adaptieve Digitale Signaalbewerking 
Een korte inleiding 

P.C.W. Sommen 

Samenvatting 

Als onderdeel van de PATO-cursus "Digitale Signaalbewerking" wordt hier 
een korte inleiding gegeven van de adaptieve digitale signaalbewerking. 

De bedoeling van dit college is dat een aantal verschillende aspecten, die 
voor adaptieve digitale signaalbewerking van belang zijn, aan de orde komen. 
Dit zal gedaan worden aan de hand van een aantal praktische voorbeelden 
afgewisseld met stukjes theorie. Dit overzicht is zeker niet kompleet, er zal 
derhalve daar waar mogelijk naar literatuur verwezen worden. 
Dit diktaat is als volgt ingedeeld: 
In de inleiding wordt een motivatie gegeven voor het gebruik van adaptieve 
digitale filters, waarna een voorbeeld zal worden behandeld dat bekendheid 
heeft verworven in de datatransmissie. Aan de hand van dit voorbeeld zal 
het bekendste algoritme op het gebied van adaptieve digitale filters worden 
afgeleid, het "Least Meao Square" (LMS) algoritme. 

Hierna worden drie verschillende toepassingen van adaptieve digitale 
filters, met enkele praktische voorbeelden, behandeld. 

Uitgaande van al de voorgaande kennis kunnen nu een viertal 
fundamentele kenmerken van adaptieve algoritmen worden afgeleid. 

Tot slot zullen nog enkele andere algoritmen en structuren in het kort 
worden behandeld. 
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1 Inleiding 

Adaptieve technieken zijn de laatste jaren in opkomst op het gebied van 
digitale signaalbewerking. Dit komt door de ontwikkeling van goede 
adaptieve algoritmen maar voornamelijk door het feit dat de hardware, zoals 
die in de digitale signaalbewerking wordt toegepast, zeer goed geschikt is om 
adaptieve algoritmen te realiseren. 

We zullen ons in dit college met name richten op enkele basisprincipes 
van adaptieve systemen. 

Om de motivatie voor het gebruik van adaptieve signaalbewerking toe 
te lichten gebruiken we het transmissie kanaal zoals we dat bijvoorbeeld 
bij het verzenden van data signalen tegenkomen (in de volgende paragraaf 
wordt dit voorbeeld verder behandeld). Als het transmissie kanaal constante 
fysische eigenschappen heeft die bekend zijn aan de systeemontwerper, en 
als de te verzenden of ontvangen signalen goed gedefinieerd en stationair 
zijn, dan stelt deze a priori kennis de systeemontwerper om het optimale 
systeem te verkrijgen bij een gegeven foutencriterium. Deze methode kan 
worden geïmplementeerd in een vast systeem en kan ten alle tijden worden 
gebruikt. Vaste filters in telefonie zijn een voorbeeld van dit type. 

In het algemeen echter, zijn de karakteristieken van het transmissie 
kanaal redelijk onbekend terwijl ze bovendien nog kunnen variëren in de 
tijd. In zo'n situatie zijn er twee manieren om het systeem te ontwerpen: 

1. Ontwerp een systeem waarvan de parameters van te voren worden 
vastgesteld. Doe dit zodanig dat op het "gemiddelde" kanaal het beste 
resultaat wordt verkregen. We hebben dan een soort "compromis" 
systeem. 

2. Ontwerp een systeem dat zichzelf kan aanpassen ("adapteren") aan 
een onbekend transmissie kanaal. De adaptiviteit zorgt er voor dat 
het systeem beter past bij het variërende transmissie kanaal dan het 
"compromis" systeem. 

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat bij toepassing van adaptieve 
digitale signaalbewerking het onbekende systeem eigenschappen heeft die 
"geleerd" moeten worden. Dit leerproces willen we meestal met een bepaalde 
snelheid en nauwkeurigheid uitvoeren. Verder is aangegeven dat parameters 
van het onbekende systeem kunnen variëren op een vooraf onbekende manier. 
Deze variaties zullen door het adaptief filter gevolgd moeten kunnen worden, 
en we spreken in dit verband dan van 'tracking'. Tenslotte willen we dat 
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het adaptief filter realiseerbaar moet zijn. 

Conclusie: 
Een adaptief filter wordt vaak toegepast in een omgeving die onbekend is en 
kan variëren. 
De kwaliteitseisen die bij een adaptief filter een belangrijke rol spelen zijn: 

1. snelheid en nauwkeurigheid waarmee geregeld kan worden, 

2. tracking eigenschappen en 

3. realiseerbaarheid van het adaptief filter . 

In dit college zal, vanwege het korte tijdsbestek, geen aandacht worden 
besteedt aan de tracking eigenschappen van adaptieve filters. 
Tot slot merken we in deze inleiding nog op dat de notatie in dit college 
zoveel mogelijk aansluit bij de notatie die gebruikt wordt in [1]. 

2 De adaptieve echo canceller: 
voorbeeld 

een praktisch 

In deze paragraaf zullen we een voorbeeld geven van een adaptief filter dat 
veel in de praktijk wordt toegepast. Communicatie van data over bestaande 
telefoonkabels vereist de simultane transmissie van data in tegengestelde 
richtingen ("full- duplex" bewerking). In het verleden kon full-duplex service 
verkregen worden door de toepassing van vier draads circuits, of door de 
helft van de bandbreedte op te offeren van een twee draads circuit voor de 
transmissie in de tegengestelde richting. 

Door toepassing van digitale signaalbewerkingtechnieken kan nu een 
elegantere en meer economische oplossing worden toegepast: digitale echo 
compensatie door een adaptief filter ( = adaptieve echo canceller. Deze 
methode staat een full-duplex service toe op een twee draads circuit met 
de beschikking over de volledige bandbreedte voor beide richtingen van 
transmissie. Enkele eigenschappen die er voor zorgen dat digitale bewerking 
voor deze toepassing de voorkeur geniet boven analoge bewerking zijn: groot 
dynamisch bereik, integreerbaarbeid en dus lage vermogens dissipatie en 
kleine afmetingen. 

Bij data transmissie willen we dus data verzenden over (bestaande) 
telefoonkabels van de ene abonnee (zender) naar de ander (ontvanger) en 
omgekeerd. Vanwege de hoge kosten willen we hiervoor gebruik maken van 
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een aderpaar. Full-duplex data transmissie over een twee draads circuit 
kan in principe bereikt worden door de toepassing van vorkschakelingen. 
Deze vormen een interface tussen vier draads- en twee draads-verbindingen. 
Vorkschakelingen worden veel toegepast in telefonie netwerken. Ze brengen 
echter wel een imperfecte isolatie tussen zender en ontvanger teweeg aan 
iedere zijde ("west" en "oost") van de verbinding (zie Fig. 1). 
Een deel van het verzonden west signaal x lekt direct in de west ontvanger 

x 
lwaa-draada 

Lc1rcu1l 

'---- ....................... . 
~·························· 

e·~ ç-

Figuur 1: Full-duplex data transmissie op een twee-draads circuit door 
middelvan vorkschakeling. 

als gevolg van de onbalans binnen het circuit van de vorkschakeling. 
Een ander deel van het verzonden signaal wordt gereflecteerd vanwege 
impedantie onregelmatigheden in het twee draads circuit en dit komt ook 
terug in de eigen ontvanger. Van nu af aan beschouwen we de combinatie van 
deze beide imperfecties als één "echo" en zullen dit signaal aanduiden met 
het signaal e. Als voorbeeld gelden de volgende praktische gegevens: de lek 
van het ingangssignaal tussen zender en ontvanger door de vorkschakeling is 
in de orde grootte van 10 dB terwijl voor lange verbindingen het ontvangen 
signaal van de andere zijde, signaal s, verzwakt is met ongeveer 40 dB. 
Dit betekent dat de echo zo'n 30 dB sterker is dan het gewenste signaal, 
terwijl deze verhouding zo'n -20dB moet zijn om in staat te zijn op een 
acceptabele manier het gewenste signaal te detecteren in de ontvanger. Echo 
compensatie door middel van een adaptief digitaal filter kan gemakkelijk de 
50 dB echo reductie van bovengenoemd voorbeeld halen. 

Het echo signaal e kan gemodelleerd worden als het ingangssignaal x 
dat door een ongewenst transmissie pad ("echo pad") tussen de zender en 
ontvanger lekt. Voor de eenvoud beschouwen we hier dit echo pad als lineair. 
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Verder varieert het slechts langzaam met de tijd onder andere ten gevolge 
van veranderingen in de temperatuur. Om die reden kan echo compensatie 
verkregen worden door een parallel pad te maken tussen zender en ontvanger 
waar een kopie ê[k] van de ontvanger echo e[k] wordt gemaakt door middel 
van een adaptief digitaal filter {Fig. 2). Door aftrekking van de kopie van het 

x [kJ 

>-I--
e [kJ +s [kJ 

r [kJ 

Figuur 2: Adaptieve echo canceller in data transmissie 

inkomend signaal kan de echo worden onderdrukt. Na aftrekking verkrijgen 
we een residu signaal r[k] wat gegeven wordt door: 

r[k] = s[k] + e[k] - ê[k]. {1) 

Hierin is s[k] het ontvangen oost signaal. Het residu signaal r[k] wordt 
zowel toegevoerd aan de ontvanger van de westzijde voor detectie als aan 
het digitaal filter om zijn coëfficiënten te adapteren. 

In Fig. 2 zijn alle signalen gerepresenteerd in discrete tijd. In de praktijk 
echter zal het signaal tussen de vorkschakeling en het aftrekpunt een analoog 
signaal zijn terwijl men in het algemeen ook een analoog signaal wenst bij 
de ontvanger zelf. We moeten daarom in de praktijk bij de implementatie 
van een digitale echo canceller A/D en D /A conversies uitvoeren. Dit valt 
echter buiten het bestek van dit college {zie hiervoor bijvoorbeeld [2]) en we 
zullen ons hier verder alleen nog richten op digitale signalen. 

Conclusie: 
Bij datatransmissie kan de imperfectie van een vorkschakeling, die vooraf 
onbekend is en kan variëren in de tijd, gecompenseerd worden door een 
adaptief filter parallel te schakelen: de echo canceller. 
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3 Het LMS algoritme 

Het "Least Mean Square" {LMS) algoritme is een robuust en eenvoudig 
te implementeren algoritme en wordt om die redenen vaak in de praktijk 
toegepast. Aan de hand van de echo canceller voor datatransmissie 
toepassingen, zoals die is beschreven in de vorige paragraaf, zullen we dit 
algoritme in paragraaf 3.1 afleiden . We gaan daarbij uit van een model 
van het echo pad zoals dat is beschreven in de voorgaande paragraaf. Dit 
model is getekend in Fig. 3. We geven hierbij de beschouwing voor de 
west zijde, de oost zijde gaat immers op dezelfde manier. In paragraaf 3.2 

x [ l< 1 

h 

+ 

~[kJ e [ l< 1 

-L----------~+~----------------* 
r IL<l 

Figuur 3: Basis schema van adaptieve echo cancelter uitgevoerd als 
transversaal filter 

wordt een afleiding gegeven van een differentievergelijking die een volledige 
beschrijving geeft van het dynamisch gedrag van een echo canceller gebaseerd 
op het LMS algoritme voor data transmissie signalen. Deze paragraaf is 
alleen voor de volledigheid gegeven en kan in principe worden overgeslagen. 
De conclusies die we uit deze differentievergelijking kunnen trekken geven 
in paragraaf 3.3 een beschrijving van het convergentie gedrag van het LMS 
algoritme. 
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3.1 Afleiding van het LMS algoritme 

We gaan er van uit dat het echo pad beschreven kan worden door een 
impulsresponsie hi die van eindige duur (N) is met hi = 0 voor i < 0 
en i 2:: N. We kunnen dan een transversaal digitaal filter met N variabele 
coëfficiënten wo[k], w1[k], · · ·, WN-1[k] gebruiken voor de opwekking van de 
echo kopie ê[k]. Het ingangssignaal wordt aangeduid met x[k]. 

Om de analyse van de echo compensator mogelijk te maken introduceren 
we de volgende vectoren: 

west ingangssignaal vector ~[k] 

echo pad vector h 
coëfficiënten vector w[k] 

(x[k], x[k- 1], · · ·, x[k- N + 1]f 
(ho,hi,···,hN-I)T (2) 
(wo[k], w1[k], · · ·, WN-1[k])T 

waarin (f vector transpositie voorstelt. We vinden nu voor het echo signaal 
e[k] en de echo kopie ê[k] de volgende convolutie sommen: 

N-1 
e[k] = L x[k- i]hi 

i=O 
N-1 

ê[k] = L x[k- i]wi[k] (3) 
i=O 

welke ook geschreven kunnen worden als de volgende vector producten (merk 
hierbij op dat het produkt van een getransponeerde vector met een andere 
vector een scalar oplevert): 

e[k] 
ê[k] 

XT[k]·h 
xT[k] · w[k]. 

We kunnen nu het residu signaal herschrijven als: 

(4) 

r[k] = e[k] - ê[k] + s[k] = xT[k]· (h- w[k]) + s[k]. (5) 

Om een eenvoudigere notatie te krijgen introduceren we het differentie 
kanaal d wat het verschil is tussen het echopad h en de adaptieve coëfficiënten 
w. Hiervoor geldt dus: 

di[k] = hi- Wi[k] i= 0, 1, ... 'N- 1 (6) 

oftewel in vector notatie: 

.d[k] = h- w[k]. (7) 
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Hiermee kunnen we het residu signaal r[k] herschrijven als: 

r[k] = dfT[k]· g[k] + s[k]. (8) 

De gemiddelde kwadratische fout hiervan wordt nu verkregen door van dit 
residu signaal de mathematische verwachting te nemen, welke gegeven wordt 
door: 

(9) 

waar E{} de mathematische verwachting voorstelt. 
Deze uitdrukking zullen we nu eerst gaan uitschrijven. Dit levert: 

Omdat de west en de oost zenders onafhankelijke bronnen zijn kunnen 
we veronderstellen dat de signalen s[k] en x[k] onafhankelijk zijn, zodat 
de verwachtingswaarde van het product gelijk is aan het product van de 
verwachtingswaarden. Bovendien stellen we hier voor de eenvoud dat de 
verwachtingswaarde (gemiddelde waarde) van het signaal s[k] nul is, dus 
E{s[k]} = 0. Als dit niet zo mocht zijn dan moet de volgende beschouwing 
geschaald worden. Met deze aannames kunnen we bovenstaande uitdrukking 
voor de gemiddelde kwadratische waarde van het residu signaal op de 
volgende manier herschrijven: 

p[k] = E {dfT[kjg[k]gT[k]df[kJ} 

+2E {dfT[k].d.[kJ} · E{s[k]} + E { s2 [kJ} 

E {dfT[kjg[kjgT[k]df[kJ} + P, (11) 

waarin P! = E { s2 [k]} het vermogen is van het signaal s[k]. De eerste 
uitdrukking aan de rechterzijde van uitdrukking (11) is gelijk aan nul als 
g[k] = .Q oftewel als w[k] = .h. Dan is p[k] minimaal en wel gelijk aan P!. 
Dat dit zo is voor w[k] = h is niet zo verwonderlijk. Voor deze waarden van 
de adaptieve coëfficiënten volgt uit formule ( 4} dat de echo kopie ê[k] gelijk 
is aan de echo e[k]. Hieruit volgt dan weer dat het residu signaal r[k] gelijk 
is aan s[k]. Uit formule (11) volgt dus dat p[k] een kwadratische functie is 
van de filter coëfficiënten met een absoluut minimum P,. De afgeleide van 
p[k] naar de adaptieve coëfficiënten wi[k] geeft aan in welke "richting" deze 
coëfficiënten aangepast moeten worden om in het minimum te komen. We 
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bepalen dus uit (9) de afgeleide van p[k] naar de adaptieve coëfficiënten als 
volgt: 

::!tl] = 2E { r[k] :~!~]} voor i= 0, · · · N- 1 (12) 

waarin de afgeleide 6:![11 volgt uit (5). Dit geeft: 

Sr[k] = -x[k- a'] voor i= 0 · · · N - 1 
Swi[k] ' · 

(13) 

Samengevat kunnen we (12) als de volgende vector schrijven: 

'V[k] = -2E {r[k]x[k]} (14) 

waarin 'V[k] de gradiënt voorstelt van de gemiddelde kwadratische waarde 
p[k]. Deze gradiënt kan dus direct worden uitgedrukt in de meetbare signalen 
x[k] en r[k], zodat de adaptatie van het digitale filter gebaseerd kan worden 
op deze gradiënt door iteratieve aanpassing van de filter coëfficiënten volgens 
de formule: 

w[k + 1] = w[k]- a'Çl[k] (15) 

waarin a de adaptatie constante is. Door iteratieve toepassing van 
uitdrukking (15) wordt de waarde van p[k] geminimaliseerd, hetgeen een 
minimale gemiddelde kwadratische fout van het residu signaal betekent. 
In praktische toepassingen zullen we moeten werken met een schatting van 
'V[k], hetgeen altijd slechts een benadering is van de verwachtingswaarde 
- 2E {r[k]x[k]}. Een hele ruwe schatting voor deze grootheid is om de 
momentane waarde zelf te nemen, dus: 

'V[kj ~ 9LMS[kj = -2r[kj:x;[kj (16) 

waarbij we er in feite van uitgaan dat de middeling gebeurt in het adaptief 
algoritme zelf. Het kan aangetoond worden dat voor kleine waardes van de 
adaptatie constante a dit ook zo is (het adaptief filter werkt dan als een 
soort middelaar). Toepassing hiervan levert het zogenaamde stochastisch 
iteratie algoritme wat in de literatuur bekend staat als het "Least Mean 
Square" (LMS) algoritme. Hiervoor geldt: 

w[k + 1] = w[k] + 2ar[k]x[k] (17) 

oftewel voor iedere adaptieve coëfficiënt afzonderlijk: 

wi[k + 1] = wi[k] + 2ar[k]x[k- iJ voor i= 0, · · · N- 1. (18) 
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Met deze formule voor het LMS algoritme worden de coëfficiënten in kleine 
stapjes veranderd zolang er nog correlatie is tussen het residu signaal r[k] 
en het ingangssignaal x[k]. Deze verandering zal de correlatie verminderen 
en zodoende de echo compensatie verbeteren. 

3.2 Het dynamisch gedrag van het LMS algoritme 

Om het dynamisch gedrag van het LMS algoritme nader te bepalen 
beschouwen we het verschil tussen de ontvangen echo e[k] en de kopie ê[k] 
als functie van de tijd. Uit de formules (4) en (7) volgt: 

(19) 

Voor de verwachtingswaarde van het kwadraat hiervan geldt dan: 

Als we nu veronderstellen dat het adaptief proces niet al te snel verloopt dan 
kunnen we stellen dat de adaptieve coëfficiënten wi[k] en het ingangssignaal 
x[k] onafhankelijk van elkaar zijn, zodat we deze uitdrukking kunnen 
herschrijven als: 

(21) 

De matrix E { ;x.[k];x.T [kJ} staat bekend als de autocorrelatiematrix R van 

het ingangssignaal x[k], zodat we voor ê[k] het volgende krijgen: 

(22) 

In datatransmissie hebben we vaak te maken met een data ingangssignaal 
x[k] dat op een bepaalde manier gecodeerd is in bijvoorbeeld +1 of -1 
die elk een gelijke kans van optreden hebben. Voor dat geval heeft de 
autocorrelatiematrix R een heel eenvoudige structuur. Deze is dan gelijk 
aan de eenheidsmatrix I. Bovenstaande formule gaat dan over in: 

(23) 

Door nu de uitdrukking van het residu signaal r[k- 1] volgens formule (8) 
(met index k vervangen door k-1) in te vullen in het LMS algoritme volgens 
(17) (met index k vervangen door k- 1) krijgen we: 

w[k] = w[k- 1] + 2ax[k- 1] (xT[k- 1].Q.[k- 1] + s[k- lJ) (24) 
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oftewel voor de differentie vector: 

.d[k] .d[k- 1]- 2a~[k- l] (~T[k- 1].d[k- 1] + s[k- 1J) 

(I- 2a~[k- 1]~T[k- 1]) .d[k- 1]- 2a~[k- 1]s[k- 1]. (25) 

Substitutie hiervan in uitdrukking (23) levert: 

e[k] = E { (.dT[k- 1] (I- 2a~[k- 1]~T[k- 1]) - 2as[k- 1]~T[k- 1J) · 

( (I- 2a~[k- 1]~T[k- 1]) .d[k- 1]- 2as[k- 1]~[k- lJ)} (26) 

De kruisproducten leveren ook hier weer de waarde nul op, omdat x en s 
onafhankelijk zijn en omdat de gemiddelde waarde van s nul verondersteld 
wordt, zodat deze formule overgaat in: 

e[k] ~ E{.dT[k-1J(l-4aE{~[k-1]~T[k-1J} 

+4a2 E {x[k- 1]·~T[k- 1]x[k - 1]· ~T[k- 1]}) .d[k- 1]} 

+4a2E { s2[kJ} E {~[k- 1]~T[k- 1J}. (27) 

Voor het eerder genoemd type datasignaal van +1 en -1 geldt dat de 
autocorrelatiematrix gelijk is aan de eenheidsmatrix, dus: 

(28) 

en verder dat 

N-1 

~Tik- 1]· ~Ik - 1] = L x2 [k - 1- i]= N. (29) 
i=O 

Bovendien schrijven we voor het gemiddeld vermogen van het signaal s[k] 
E { s2 [ k]} = Ps zodat bovenstaande formule overgaat in: 

Combinatie van (23) met deze uitdrukking geeft 

(31) 
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Verder uitschrijven hiervan levert de volgende verhouding van c[k] ten 
opzichte van het vermogen van het signaal s[k]: 

Deze uitdrukking beschrijft volledig het dynamisch gedrag van een echo 
canceller gebaseerd op het LMS algoritme voor data transmissie signalen. 

3.3 Het convergentiegedrag van het LMS algoritme 

Enkele conclusies die we uit (32) kunnen trekken zijn: 

1. Convergentie treedt alleen maar op als voldaan wordt aan: 

oftewel als 
1 

0 <a< N" (33) 

2. Als we in het convergentiegebied zitten dan zal na convergentie, dus 
voor k--+ oo, uitdrukking (32) overgaan in: 

aN 
1-aN 

(34) 

zodat dan de verhouding van de rest echo c[oo] ten opzichte van het 
vermogen van ontvangen signaal s[k] wordt gegeven door: 

. c(oo) aN 
8 = 10log10-p = 10log10 N [dB]. 

3 1- a 
(35) 

Voor kleine waardes van a« 1/N gaat deze uitdrukking over in: 

(36) 

3. In het begin van het convergentieproces kan de convergentiesnelheid 
worden gekarakteriseerd door Vzo wat het aantal iteraties voorstelt dat 
nodig is om de rest echo met 20 dB te verminderen. Uit (32) volgt 
dan: 

-2 
Vzo = log

10 
(1 - 4a + 4a2 N) · (37) 

Voor kleine waardes van a « 1/N is deze uitdrukking te 
vereenvoudigen tot: 

1.15 
(38) 
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De uitdrukkingen (36) en (38) geven het belang van de adaptatie constante 
a aan. Deze parameter bepaalt zowel de snelheid van convergentie als 
de minimale hoeveelheid rest echo (de zogenaamde bodem). In Fig. 4 
is dit nog eens aangegeven. In deze figuur is op dB schaal weergegeven 
de verhouding P( e - ê) / P( s) als functie van de tijd variabele k. Hierin 
stelt P(e - ê) het vermogen (gemiddeld over een kort tijdsinterval) voor 
van het signaal e[k] - ê[k] en P(s) stelt het vermogen voor van het signaal 
s[k]. De verhouding P(e- ê)/P(s) geeft aan in welke mate het signaal s[k] 
wordt verstoord door de rest echo e[k] - ê[k]. Na convergentie bereikt deze 
grootheid een bepaalde bodem 8. In de praktijk is het wenselijk dat deze 
kleiner is dan -20 dB. Dit is weergegeven in curve 1 uit Fig. 4 (adaptatie 
constante a = ai). Door nu de adaptatie constante een factor twee te 
vergroten (a = a2 = 2 · a1) zien we dat de snelheid met een factor twee 
toeneemt, maar dat de bodem met een factor twee verslechtert namelijk van 
-20dB naar -17dB. Dit is weergegeven in dezelfde figuur in curve 2. Deze 
uitruil van hogere snelheid tegen slechtere bodem of omgekeerd volgt ook 
direct uit de formules (36) en (38) als we veronderstellen dat geldt a« 1/N. 

Conclusie: 
Het LMS algoritme wordt gegeven door: 

wi[k + 1] = Wi[k] + 2ar[k]x[k - i] voor i= O, 1, · · · N- 1 (39) 

en is eenvoudig realiseerbaar. De snelheid en nauwkeurigheid (bodem) voor 
kleine adaptatie constante (a« 1/N), worden gegeven door: 

4 Verschillende 
filters 

1.15 
V20 ~ -

a 
s~aN. 

toepassingen 

(40) 

van adaptieve 

De bedoeling van deze paragraaf is om te laten zien dat er verschillende 
soorten van adaptieve filters bestaan, die elk weer hun eigen specifieke 
problemen en oplossingen hebben. We geven hier een (zeker niet volledig) 
overzicht. Elke subparagraaf behandelt een andere soort, waarbij telkens 
een of meerdere toepassingen gegeven worden. 
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Figuur 4: Convergentie curves van een echo cancelter gebaseerd op het LMS 
algoritme 
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4.1 Systeem identificatie 

Het principe schema voor de toepassing van een adaptief filter voor systeem 
identificatie is getekend in Fig. 5. Het signaal x is zowel het ingangssignaal 

x 

e 

r 

Figuur 5: Principe schema van systeem identificatie met adaptief filter 

van het onbekend systeem als van het adaptief filter. Om het foutsignaal 
e - ê te verkleinen probeert het adaptief filter de impulsresponsie van het 
onbekende systeem na te maken (te identificeren). Het bijregelen gebeurt 
door gebruik te maken van het residu signaal r = e - ê + s, waarin s een 
signaal is dat onafhankelijk is van x. In de eindtoestand, als het adaptief 
filter is ingeregeld, dan zal gelden: r ~ s omdat ê ~ e. 

1. Echo canceller voor datatransmissie 
De adaptieve echo canceller, zoals die is behandeld in paragraaf 2, 
valt in de klasse van adaptieve filters die bedoeld zijn voor systeem 
identificatie. 

2. akoestische echo canceller 
Het basisschema van een akoestische echo canceller is getekend in Fig. 
6. We moeten hierbij denken aan bijvoorbeeld audio teleconferentie. 
Hierbij voeren twee groepen mensen een bespreking, waarbij iedere 
groep zich in een andere ruimte bevindt (bijvoorbeeld in een andere 
plaats of ander land). Een ander voorbeeld is de luidsprekende 
telefoon, waarbij het de bedoeling is om telefoongesprekken te kunnen 
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s 

Figuur 6: Basis schema van een akoestische echo canceller 

voeren zonder daadwerkelijk de telefoon van de haak te hoeven nemen. 
Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn in de auto. 

De werking van de akoestische canceller is als volgt: 
Het spraak signaal x van de "veraf' spreker reflecteert Vla een 
akoestisch echo pad. Dit resulteert in een echo signaal e. Het 
akoestisch echo pad, dat in principe onbekend is en kan variëren in 
de tijd, kan een lengte hebben van een paar honderd milliseconden. 
Samen met het spraak signaal s, van de spreker in de betreffende 
ruimte, komt dit echo signaal aan bij de microfoon. Het adaptief filter 
maakt gebruik van een model van het akoestisch echo pad en maakt een 
kopie ê van het echo signaal e. De akoestische canceller onderdrukt 
dus de echo's van het spraak signaal x van de spreker in de andere 
ruimte. Theoretisch is het residu signaal r = s + e- ê in de ingeregelde 
toestand ongeveer gelijk aan het spraak signaal s. 

4.2 Inverse modellering 

Het principe schema is getekend in Fig. 7. Het ingangssignaal x wordt 
vervormd door het onbekend systeem. In de praktijk zal dit vervormde 
signaal meestal ook nog verstoord worden door een ruissignaal, maar 
vanwege de eenvoud hebben we dat hier weggelaten. Het adaptief filter 
probeert een zo goed mogelijke schatting x van het ingangssignaal x te 
maken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de echo canceller hebben we hier 
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x " x 

Figuur 7: Principe schema van inverse modellering 

alleen een verstoord signaal beschikbaar en geen zuiver referentie signaal 
waarop de regeling gebaseerd kan worden. Het regelsignaal moet dus afgeleid 
worden uit het ontvangen signaal zelf. Verder hoeft men meestal niet gehele 
verstoringen te verwijderen, dat zou bovendien onmogelijk zijn (frequentie 
komponenten die helemaal verzwakt zijn kunnen niet hersteld worden). 
Het voldoet meestal om die effecten te verwijderen die slecht zijn voor de 
ontvanger. 

1. Adaptieve egaUsator bij data transmissie 
Hier hebben we te maken met data transmissie over geschakelde 
telefoon lijnen waar bij iedere verbinding een ander kanaal gebruikt 
kan worden. Het kanaal zal het verzonden data signaal verstoren. Dit 
effect kan verwijderd worden door een adaptieve egalisator. De reden 
om hier een adaptieve egalisator te kiezen is dat in de meeste gevallen 
het kanaal totaal onbekend is, terwijl het bovendien nog varieert in de 
tijd. 

2. Multipad 
In Fig. 8 is een schets getekend van multipad effecten bij FM 
radio uitzending. In FM transmissie wordt multipad voortplanting 
veroorzaakt door reflecties van het verzonden signaal x door gebouwen 
of bergen ( x1, · · · , x N). Al deze signalen komen bij de ontvanger aan 
met verschillende vertragingen. Dit effect kan beschreven worden als 
een soort filterbewerking tussen de uitgang van de zender en de ingang 
van de ontvanger. De effecten op FM transmissie in de aanwezigheid 
van ongewenste fase en amplitude modulatie leidt, na detectie, tot 
hinderlijke niet lineaire vervorming van de audio informatie. In het 
ideale geval zullen we een invers filter moeten toepassen om deze 
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Figuur 8: Schets van multipad effecten bij FM radio uitzending 

vervorming te verwijderen. We hebben hier een adaptief filter nodig 
omdat het multipad niet bekend is in de ontvanger, en bovendien kan 
het variëren in de tijd. 

4.3 Interferentie compensatie 

Het principe schema is getekend in Fig. 9. Het gewenste signaal x wordt 
verstoord door een additief ruissignaal n. Verder is een gefilterde versie n1 

van diezelfde ruisbron n aanwezig. Het doel van het adaptief filter is om 
met behulp van deze gefilterde versie n' een schatting n te maken die zo 
goed mogelijk lijkt op het ruis signaal n. Het restsignaal x zal dan zo goed 
mogelijk op het ingangssignaal x lijken. 

1. ruis compensator 
We gaan hierbij uit van de situatie waarbij een piloot door middel 
van de radio communiceert vanuit een cockpit van een vliegtuig. Hier 
is veel achtergrond lawaai (ruis) aanwezig van de machines van het 
vliegtuig. Deze ruis n wordt door dezelfde microfoon opgevangen 
waarin de piloot spreekt (spraaksignaal x). Door nu een tweede 
microfoon in de cockpit op een geschikte positie te plaatsen kan een 
afgeleide ruiscomponent n1 van n verkregen worden waar geen spraak 
signaal x bij zit. Deze ruis n1 kan met behulp van een adaptief filter 
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" x 

Figuur 9: Principe schema van interferentie compensatie 

gefilterd worden tot n en van het ontvangen signaal x + n worden 
afgetrokken om zodoende de interferentie te verminderen. We hebben 
hier een adaptief filter nodig omdat de frequentie en intensiteit van de 
ruis onbekend is en varieert met de snelheid van de machine, de positie 
van het hoofd van de piloot, enzovoorts. 

Conclusie: 
In deze paragraaf zijn drie verschillende soorten adaptieve filters behandeld, 
en wel voor: 

1. systeem identificatie 

2. inverse modellering en 

3. interferentie compensatie. 

5 Enkele fundamentele kenmerken 

Het zal duidelijk zijn dat de voorgaande paragraaf nog uitgebreid kan 
worden met talloze voorbeelden. De gegeven voorbeelden volstaan echter 
om enkele fundamentele kenmerken van adaptieve digitale signaalbewerkings 
technieken te herkennen. Deze kenmerken zijn: 

1. Om in staat te zijn om uit te rekenen welke actie nodig is van 
het adaptief systeem is het nodig om enige a priori kennis van het 
onbekende systeem te gebruiken (zonder enige voorkennis kunnen we 
überhaubt niet adapteren!). Zo maken we bijvoorbeeld bij de echo 
canceller, die beschreven is in paragraaf 2 en 3, gebruik van het feit 
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dat het echo pad gemodelleerd kan worden met een transversaal filter, 
zoals dat in Fig. 3 is aangegeven. 

2. Een kwaliteitscriterium (in dit college vanwege de eenvoud altijd 
een kleinste kwadratische fouten criterium) is nodig. Dit criterium 
specificeert waarnaar het adaptief systeem moet streven, dat wil 
zeggen het optimum waarnaar het moet zoeken als de parameters 
worden berekend. 

3. Een algoritme moet gevonden worden dat in staat is om uit de 
beschikbare signalen de waardes van de parameters te schatten die 
optimaal voldoen aan het kwaliteitscriterium. 

4. Het adaptief systeem moet een signaalbewerkings eenheid hebben die 
voorzieningen heeft om veranderende parameters op te slaan (dit is 
vaak de motivatie om voor een digitale implementatie te kiezen). 
Hierbij is de gebruikte structuur van het adaptief filter van belang. 

Als een van deze vier kenmerken verandert dan resulteert dat meestal in 
een ander adaptief systeem met andere eigenschappen. De eerste twee zijn 
alleen maar impliciet aanwezig maar hebben een grote invloed op de andere 
twee. Vandaar dat we in de volgende twee paragrafen nog kort in zullen 
gaan op andere algoritmen en andere structuren. 

6 Andere Algoritmen 

In paragraaf 3 is het LMS algoritme behandeld. In deze paragraaf zullen we 
kort enkele andere algoritmen behandelen. 

6.1 Sign-algoritme 

In de meeste toepassingen is complexiteit een heel belangrijke factor. Soms 
is het aantal rekenkundige bewerkingen per tijdseenheid dat nodig is voor 
het LMS algoritme volgens (17) te complex. In deze toepassingen is men 
vaak bereid om convergentie eigenschappen van het LMS algoritme uit te 
ruilen tegen complexiteit. 
Een voorbeeld van zo'n algoritme is het Sign-algoritme. Evenals het LMS 
algoritme wordt hier een schatting van de gradiënt gebruikt voor de update. 
Echter de schatting is minder nauwkeurig dan bij het LMS algoritme. In 
plaats van de schatting volgens (16) wordt hier alleen gebruik gemaakt van 
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het teken ("sign") van het residu signaal, zodat de schatting van de gradiënt 
wordt gegeven door: 

9 . [k] ~ -2sign(r[k])x[k]. 
-sJgn -

(41) 

De echte vermenigvuldiging r[k]x[k - i] wordt hier voor elk element van 
de gradiënt vector vervangen door sign(r[k])x[k - i], hetgeen een veel 
eenvoudigere bewerking is dan vermenigvuldigen. Verder kan aangetoond 
worden dat dit Sign-algoritme (weliswaar onder strengere voorwaarden dan 
het LMS-algoritme) convergeert, maar dat de convergentie eigenschappen 
slechter zijn [5]. 

Conclusie: 
Het Sign-algoritme wordt gegeven door: 

w[k + 1] = w[k] + 2asign(r[k])~[k]. (42) 

en is qua complexiteit eenvoudiger dan het LMS-algoritme, maar dit gaat 
wel ten koste van convergentie eigenschappen. 
Voor een uitgebreide vergelijking van het Sign-algoritme met het LMS 
algoritme verwijzen we naar [5]. 

6.2 "Recursive Least Squares" (RLS) methode 

In paragraaf 3.3 hebben we de convergentie eigenschappen van het LMS 
algoritme afgeleid. We zijn hierbij uitgegaan van de differentievergelijking 
zoals we die in paragraaf 3.2 hebben afgeleid. Hierbij hebben we op 
dat moment voor de eenvoud gebruik gemaakt van het feit dat in veel 
datatransmissie toepassingen de autocorrelatiematrix R = E{~[k]~T[k]} 
gelijk is aan de eenheidsmatrix I. Het kan aangetoond worden dat de 
convergentie eigenschappen van het LMS algoritme verslechteren als dit 
niet meer geldt. Door nu in de update term van het LMS algoritme (17) 
te vermenigvuldigen met de inverse autocorrelatie matrix R-1 worden de 
convergentie eigenschappen onafhankelijk van de autocorrelatiefunctie van 
het ingangssignaal. We krijgen dan het LMS/Newton algoritme: 

w[k + 1] = w[k] + 2aR-1r[k]~[k]. (43) 

Bij dit algoritme gaan we er echter wel vanuit dat R-1 bekend is. In het 
algemeen zal dit echter niet het geval zijn, terwijl bovendien in veel gevallen 
het ingangssignaal x[k] niet stationair is, zodat R langzaam zal variëren in 
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de tijd op een onbekende manier. 
Het "Recursive Least Squares" (RLS) algoritme lost dit probleem op door 
op een recursieve rnanier de nieuwe matrix R[k] uit te rekenen vanuit vorige 
waarden R[i] met i < k. Om niet stationaire effecten te vermijden wordt 
een negatief exponentieel venster toegepast om data van lang geleden te 
"vergeten" (zie Fig. 10). In de literatuur zijn implementaties van het 

+ 
~[kJ 

~ [k+ll 

Figuur 10: Update procedure met RLS methode 

RLS algoritme bekend die een complexiteit hebben die lineair evenredig 
is met de filterlengte (dit is het zogenaamde "Fast Recursive Least Square" 
(FRLS) algoritme) [13,15]. In het algemeen kunnen we snellere convergentie 
verkrijgen met de RLS methode dan bij LMS, hetgeen belangrijk is voor de 
opstart fase van het adaptief filter, maar ook bij het volgen van variaties in 
systeem veranderingen. Hét grote probleem van de FRLS algoritmen op dit 
moment is de numerieke stabiliteit [15]. 

Conclusie: 
Het RLS algoritme is, in tegenstelling tot het LMS algoritme, in staat om 
de convergentie eigenschappen onafhankelijk te maken van de autocorrelatie 
functie van het ingangssignaal. Dit betekent in het algemeen dat deze beter 
zijn. Het RLS algoritme heeft echter een zeer grote (in de praktijk vaak niet 
toelaatbare) complexiteit. 
FRLS algoritmen hebben de mogelijkheid om deze complexiteit te reduceren 
tot een acceptabel nivo, maar ze hebben echter nog veel numerieke 
problemen. 
Voor een uitgebreidere behandeling van met name FRLS verwijzen we naar 
[13,15]. 
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6.3 Frequentie domein adaptief filter 

In de vorige subparagraaf 6.2 hebben we aangegeven dat de convergentie 
eigenschappen van het LMS algoritme verslechteren als het ingangssignaal 
autocorrelatie heeft. Met andere woorden de de autocorrelatiematrix R is 
niet meer gelijk aan de eenheidsmatrix I. Bij de RLS methode hebben we 
gezien dat we deze autocorrelatie ongedaan konden maken door in de update 
term te vermenigvuldigen met de inverse autocorrelatiematrix R -l. In deze 
subparagraaf zullen we een ander algoritme geven waarbij het decorreleren 
plaatsvindt in het frequentie domein. 

In paragraaf 3 hebben we aangenomen dat we te maken hadden met 
een ingangssignaal waarvan de autocorrelatiematrix gelijk was aan de 
eenheidsmatrix. Dit houdt in dat alle frequentie componenten van zo'n 
ingangssignaal evenveel vermogen hebben, oftewel dat het spectrum vlak is. 
Als we nu te maken hebben met een ingangssignaal waarvan de frequentie 
componenten niet allemaal hetzelfde vermogen hebben, zodat het spectrum 
van dat ingangssignaal niet vlak is, dan zou toepassing van het LMS 
algoritme er toe leiden dat de frequentie componenten met veel vermogen 
snel naar hun eindwaarde zullen regelen terwijl frequentie componenten met 
weinig vermogen heel langzaam zullen inregelen. Het convergentie gedrag 
van het LMS algoritme is afhankelijk van de spectrale verdeling van het 
ingangssignaal. In de meeste praktische gevallen zal dit er toe leiden dat de 
convergentie eigenschappen van het LMS algoritme verslechteren. 

We zullen nu laten zien dat het decorreleren van het ingangssignaal relatief 
eenvoudig uitgevoerd kan worden door gebruik te maken van een frequentie 
domein adaptief filter, waarvan in Fig. 11 het basisschema is getekend. 
Elk nieuw monster x[k] van het ingangssignaal wordt in een vertragingslijn 
gezet die N monsters lang is. Daarna wordt van deze N monsters de 
DiscreteFourierTransformatie (DFT) berekend. Elk van de DFT uitgangen 
correspondeert met één specifieke frequentie band. De DFT kan beschouwd 
worden als een aantal banddoorlatende filters van frequenties tussen nul en 
halverwege de bemonsteringa frequentie. Omdat de uitgangen van de DFT 
allemaal verschillende frequentie bandjes zijn, kunnen we er van uitgaan 
dat deze frequentie componenten ongeveer orthogonaal (onafhankelijk) van 
elkaar zijn. (Dit is niet exact zo omdat er altijd enige "leakage" is tussen de 
verschillende frequentie componenten.) De DFT fungeert hier dus als een 
soort "Orthogonale Transformatie". 

Het niet vlak zijn van het spectrum van het ingangssignaal kan nu 
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x [ l< 1 

xllcl 

r [ l< 1 

xllc-11 ......... . xllc-N+ll 

e [ l< 1 

~ [ l< 1 
+ 

+)+-------------<+ s [ l< 1 

Figuur 11: Basis schema van frequentie domein adaptief filter 
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eenvoudig gecorrigeerd worden met het frequentie domein adaptief filter 
door elke frequentie component te normeren met zijn eigen vermogen, zoals 
is weergegeven in het volgende algoritme: 

W![k + 1] = W![k] + ~r[k]Xt[k] voor l = 0, 1, · · · N- 1. (44) 
Px,[k] 

Hierin is * de complex geconjugeerde omdat we hier te maken hebben met 
complexe signalen. Verder is Px1 [kJ een schatting van het vermogen Px1 in 
elke frequentie component afzonderlijk. Dit vermogen is gedefinieerd als de 
mathematische verwachting van de absolute waarde in het kwadraat, oftewel 
in formulevorm: 

(45) 

We hebben op deze mamer een algoritme gemaakt dat iedere 
frequentie component zodanig normeert met zijn eigen vermogen dat de 
convergentiesnelheid voor alle componenten dezelfde zal zijn. Dit ondanks 
het feit dat we eventueel een gecorreleerd ingangssignaal hebben waarvan 
het spectrum dus niet vlak is. Het algoritme (44) heeft evenals de RLS 
methode decorrelerende eigenschappen. Hiermee kunnen de convergentie 
eigenschappen voor gecorreleerde ingangssignalen verbeterd worden in 
vergelijking met het LMS algoritme. 

Conclusie: 
Door met behulp van een DFT naar het frequentie domein te gaan zijn we in 
staat om op relatief eenvoudige manier het spectrum van het ingangssignaal 
te normeren (vlak te maken), hetgeen overeenkomt met het decorreleren van 
het ingangssignaal. 
Voor een uitgebreidere behandeling van dit algoritme wordt verwezen naar 
[16], waar ook andere orthogonale transformaties worden toegepast. 

7 Andere structuren 

In het voorgaande zijn we steeds uitgegaan van transversale filter structuren. 
Hier zullen in het kort enkele andere structuren behandeld worden. 

7.1 Table-lookup structuur 

In Fig. 12 is een ander type adaptief filter getekend van de zogenaamde 
"Table-lookup" structuur. Hierbij wordt een combinatie van N binaire 
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RRM 

2cx ~ lkl 

+-------~------~···~----------~ 
s [kJ 

Figuur 12: Adaptief Table-lookup filter met LMS algoritme. 

ingangsmousters gebruikt als adres voor een "Random Acces Memory" 
(RAM). De inhoud van dit adres is het kopiee signaal ê[k] . Als op tijdstip 
k een bepaald adres wordt gelezen, dan wordt zijn inhoud vervolgens 
aangepast met een correctieterm, terwijl de inhoud van de overige adressen 
ongewijzigd blijft. Voor het LMS algoritme is de correctie term 2a · r[k] = 
2a · (s[k] + e[k] - ê[k]). In de appendix van [3] wordt aangetoond dat dit 
type filter dezelfde soort van convergentie karakteristieken heeft dan het 
transversaal filter zoals afgeleid in paragraaf 3.2 . De differentie vergelijking 
(voor een afleiding wordt verwezen naar genoemde appendix) wordt nu 
gegeven door: 

e[k] = ( _ 4a(1- a))k. e[O] 4a2 ~ ( _ 4a(1- a))i 
P(s) 1 2N Ps + 2N ~ 1 2N 

De bodem 8 en snelheid 1120 worden nu gegeven door (a« 1): 

8 ~ 10log10a 

1.15 2N 
a 

[dB] 

(46) 

(47) 

Deze uitdrukkingen kunnen als volgt geinterpreteerd worden. In de 
Table-lookup structuur wordt elk monster ê[k] alleen maar verstoord met 
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de onnauwkeurigheid ("ruis") van de inhoud van het adres waar het 
is opgeslagen. Hiertegenover staat dat bij de transversale structuur N 
"ruisachtige" coëfficiënten worden gesommeerd, hetgeen een N keer grotere 
ruis variantie oplevert in de geconvergeerde staat. Van de andere kant wordt 
bij de Table-lookup structuur elke iteratie slechts de inhoud van een adres 
opgehoogd, wat resulteert in een convergentie die een factor 2N trager is 
in vergelijking met de transversale structuur waar alle N coëfficiënten elke 
iteratie worden aangepast. 

Conclusie: 
Toepassing van Table-lookup kan gebeuren als convergentie eigenschappen 
niet zo kritisch zijn, terwijl geheugens eenvoudig te implementeren 
zijn. Verder kunnen met Table-lookup, in tegenstelling tot transversale 
structuren, niet lineaire effecten gecompenseerd worden. Bovendien kan de 
interne snelheid laag gehouden worden door het gebruik van RAM structuren 
Voor een verdere beschouwing verwijzen we naar [3]. 

7.2 Frequentie domein blok adaptief filter 

In deze subparagraaf zullen we een adaptief filter behandelen dat, evenals 
het frequentie domein adaptief filter uit subparagraaf 6.3, het ingangssignaal 
decorreleerd in het frequentie domein. Verder zal de hier behandelde 
structuur zodanig zijn dat deze zeer efficient uitgevoerd kan worden. Als 
mogelijke toepassing voor dit adaptief filter moeten we denken aan de 
akoestische echo canceller zoals die in subparagraaf 4.1 is behandeld (zie 
Fig. 6). Uit deze subparagraaf 4.1 kunnen we concluderen dat de twee 
belangrijkste problemen van adaptieve transversale filters voor dit soort 
toepassingen zijn: 

1. Het aantal coëfficiënten N dat nodig is voor het adaptief filter om het 
akoestisch echo pad te modelleren is zeer groot. Dat varieert tussen 
de 500 en 2000. Alleen de convolutie van het ingangssignaal met de 
coëfficiënten van het adaptief filter (de eigenlijke filter bewerking) zou 
al leiden tot een zeer hoge complexiteit. Het aantal rekenkundige 
bewerkingen om N uitgangsmonsters uit te rekenen is evenredig met 
N 2 • Dit geven we aan met het volgende orde van grootte symbool: 
O(N2

). 

2. Het ingangssignaal, wat een spraak signaal is, is een gecorreleerd 
signaal. Bij toepassing van een LMS algoritme zou dit leiden tot 
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Figuur 13: Vereenvoudigd schema van frequentie domein blok adaptief filter 
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slechte convergentie eigenschappen. 

Deze twee problemen kunnen tegelijkertijd aangepakt worden met een 
frequentie domein blok adaptief filter, waarvan een vereenvoudigd schema is 
getekend in Fig. 13. 

Het aantal rekenkundige bewerkingen van een convolutie kan worden 
teruggebracht door deze uit te voeren in het frequentie domein als 
vermenigvuldiging, waarbij de transformatie wordt gedaan met behulp van 
de Fast FourierTransformatie (FFT). We moeten dan wel werken op blok 
basis, hetgeen in Fig. 13 is aangegeven door de segmenterings bewerkingen 
("segm"). Hierbij bewerken we tegelijkertijd een blok van monsters van het 
ingangssignaal die een blok van uitgangssignaal monsters produceren. Het 
aantal rekenkundige bewerkingen wordt op deze manier teruggebracht van 
O(N2 ) tot O(NlogN) voor het frequentie domein blok adaptief filter. 
Verder kunnen we evenals bij het frequentie domein adaptief filter, zoals 
behandeld in paragraaf 6.3, elke frequentie component apart normeren met 
een schatting van het vermogen. In Fig. 13 gebeurt dit door de term 
Pi

1

1 (m). Op deze manier kunnen we het ingangssignaal decorreleren. 

Conclusie: 
Met het FDAF kunnen twee problemen in een keer worden aangepakt, 
namelijk reductie van de complexiteit en decorrelatie van het ingangssignaal. 
Voor een uitgebreidere beschouwing wordt verwezen naar [14]. 

8 Slotopmerking 

Zoals reeds in de titel is aangegeven is voorgaande slechts een korte inleiding 
op het gebied van de adaptieve digitale signaalbewerking. Op dit moment 
wordt er nog veel onderzoek gedaan op allerlei gebied van dit onderwerp. We 
zullen hier afsluiten met het refereren naar een paar boeken op dit gebied. 

• [7]: Goed leerboek (voor iets meer gevorderden), tamelijk compleet. 

• [8]: Goed leerboek (voor beginners), met een nogallange introductie 
waarvan het niet altijd even duidelijk is waar het precies voor nodig 
18. 

• [9]: Een boek met heel veel interessante (echter vaak nog niet 
uitgewerkte) ideëen. Formules kloppen vaak niet. 
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• [10]: Goed maar ingewikkeld boek. Hoofdmoot wordt gevormd door 
lattice structuren. 

• [11]: Goed maar ingewikkeld boek. 

• [12]: Goed maar ingewikkeld boek. Vrij veel formulewerk. 
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Lineaire Predictie, LPC: Toepassing 
van digitale adaptieve filters bij 

spraaksynthese 

L.L.M. Vogten, IP01 , TU Eindhoven 

De techniek van digitale signaalbewerking speelt ook in het spraakonderzoek een 
belangrijke rol. Toepassingen vinden we o.m. bij de ontwikkeling van systemen voor 
spraaksynthese, waarbij we ons ten doel stellen om goed verstaanbare en natuurlijk 
klinkende spraak op te wekken zonder tussenkomst van een menselijke stem. In deze 
bijdrage aan de PATO-cursus "Digitale Signaalbewerking" zullen we laten zien hoe 
adaptieve filters (v.d. Enden & Verhoeckx, 1987, hfdst. 7.6) in de spraaksynthese 
worden toegepast via de techniek van "Linear Predictive Coding", LPC. 

Spraakgeluid kan worden gemodelleerd door een bronsignaal op een bepaalde 
manier te filteren. Dit is het zogeheten bron-filtermodel voor spraakproductie en de 
parameters van dat model variëren in de tijd. DeLPC-techniek is een methode om de 
coëfficiënten van het adaptieve filter van het model automatisch uit het spraakgeluid 
te bepalen als functie van de tijd. 

In deze syllabus geven we eerst in het kort aan hoe de productie van spraakgeluid 
fysisch beschreven kan worden met een lineair bron-filtermodeL Vervolgens zetten 
we uiteen hoe we de parameters van het model, dus de stuurgetallen van de spraak
synthetisator, automatisch uit natuurlijk spraakgeluid kunnen bepalen via de tech
niek van Lineaire Predictie. Dit model, in de vorm van een spraaksynthetisator 
met meerdere tweede-orde deelfilters, blijkt zeer geschikt te zijn voor het spraakon
derzoek. We besluiten met een illustratie van enkele toepassingen van deze LPG
techniek van analyse en (re)synthese ten behoeve van onderzoek, manipulatie en 
zuinige codering van spraak. 

1@2000, IPO, Technische Universiteit Eindhoven 
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1 Bron-filtermodel voor de spraakproductie 

Voor een fysische beschrijving van spraakgeluid is het handig om onderscheid te 
maken tussen een geluidsbron, waarmee een bronsignaal wordt opgewekt , en een 
filter, waardoor dat brongeluid akoestisch wordt 'gekleurd'. Er zijn in normale 
spraak twee typen brongeluiden. Het eerste type is periodiek en ontstaat door het 
trillen van de stembanden bij het maken van klinkergeluiden en van medeklinkers als 
bijv. /m/, /n/, fw/ en fjf. Het tweede type brongeluid is ruis die in de mondholte 
ontstaat doordat de luchtstroom uit de longen door een sterke vernauwing wordt 
geperst. Dit ruisgeluid treedt op bij medeklinkers als /f/, jsj, fpf en /tf. 

Het filter, dat ervoor zorgt dat het spraakgeluid het gewenste timbre of de gewen
ste 'kleur' krijgt , wordt gevormd door dat deel van het spraakkanaal dat zich tussen 
de geluidsbron en de buitenlucht bevindt. Dus wanneer de geluidsbron de stem
bandtrilling in het strottehoofd is, wordt het 'verkleurende' filter gevormd door het 
hele spraakkanaal, de mond-keelholte (en bij nasale geluiden tevens de neusholte) 
samen. Wanneer de geluidsbron zich in de mondholte bevindt, zoals bij de /k/ en de 
ft/, wordt het brongeluid verkleurd door de werking van de holte die zich tussen de 
afsluiting en de buitenlucht bevindt. Wanneer het brongeluid gemaakt wordt met 
een vernauwing of afsluiting tussen de lippen (die onmiddellijk aan de buitenlucht 
grenzen), vindt geen of weinig verkleuring plaats. Het filter dat gevormd wordt 
door het spraakanaal werkt als een resonator; bepaalde frequenties worden daardoor 
versterkt , andere worden verzwakt. Dit is in Fig. 1 schematisch weergegeven. 
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Fig. 1: Schematische voorstelling van het tot stand komen van een klinkergeluid volgens 
de bronfiltertheorie van spraakproductie. 

Daar komt nog bij het effect van de uitstraling aan de mondopening, waardoor de 
spectrale omhullende met ongeveer 6 dB afneemt als de frequentie wordt gehalveerd. 
Het eindresultaat is het spectrum van bijv. de klinker "aa" (!PA-symbool /a/). We 
zien de herhalingsfrequentie Fo (hier 100 Hz) van de stembandtrilling terug in de 
afstand tussen de boventonen in het spectrum. Het effect van de filterende werking 
van het spraakkanaal zien we vooral terug in de plaatsen van de pieken in de spectrale 
omhullende, hier 1000, 1500 en 2500 Hz. Deze plaatsen hangen samen met de vorm 
van het akoestisch filter en zijn dus afhankelijk van de stand van de spraakorganen. 
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De bijdragen van brongeluid, filterwerking en stralingseffect worden in dit model 
als onafhankelijke elementen beschouwd, die elkaar niet beïnvloeden (belasten) . We 
hebben deze spectrale bijdragen nog eens schematisch weergegeven in Fig. 2. In de 
bovenste rij spectra, voor de klinker "aa", heeft de mondkeelholte dezelfde stand 
als in het voorbeeld van Fig. 1, maar trillen de stembanden met een tweemaal zo 
hoge herhalingsfrequentie. Daardoor krijgen we een grondtoon F0 van 200 Hz, en 
liggen ook de boventonen in het spectrum steeds twee keer zo ver uit elkaar. Het 
spraakgeluid is nog steeds een lange" aa", met resonanties bij 1000, 1500 en 2500 Hz, 
maar de toonhoogte is tweemaal zo hoog als in Fig. 1. 

Bij de spectra in de middelste rij in Fig. 2 heeft het brongeluid weer de her
halingsfrequentie van 100 Hz maar nu is de vorm van de mondkeelholte veranderd. 
Hierdoor ontstaat een andere filterwerking en is de eerste resonantie van 1000 Hz 
van Fig. 1 verlaagd naar 500Hz, die hoort bij de klank "eh" (IPA symbool jaj), de 
onbeklemtoonde "e" in een woord als "getal". De pieken in het spectrum liggen bij 
de resonantiefrequenties van het filter; 500, 1500 en 2500 Hz. 
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Fig. 2: Drie voorbeelden van het tot stand komen van een spraakklank. Boven ("aa"): 
de klinker fa/ met een grondtoon van 200Hz. Midden ("eh"): de klinker /a/ met een 
grondtoon van 100Hz. Onder ("eh"): de medeklinker jxj met ruis als brongeluid. 

In dit geval gedraagt het spraakkanaal zich als een buis die aan een kant 
open en aan de andere kant gesloten is; te vergelijken met een orgelpijp. In het 
(geïdealiseerde) geval dat de buis volkomen star is (geen akoestische energie ab
sorbeert) en bij verwaarlozing van het stralingseffect aan het open eind, gedraagt de 
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buis zich als een perfecte kwart-golflengte-resonator. De resonantiefrequenties zijn 
dan betrekkelijk eenvoudig te berekenen. Zij zijn alleen afhankelijk van de lengte 
L van de buis en van de geluidssnelheid c en gegeven door oneven veelvouden van 
c/41. Bij een volwassen man is L ongeveer 0.17 m zodat bij een geluidssnelheid 
van 340 m/s de resonanties liggen bij 500, 1500, 2500 Hz enz. Bij andere klinkers 
dan de fa/ gedraagt het spraakkanaal zich niet als één buis maar als een samen
stel van twee of meer buizen van verschillende doorsnede. De berekening van de 
resonantiefrequenties wordt dan ingewikkelder. 

In het voorbeeld van de onderste rij in Fig. 2 tenslotte, is de stand van de 
mondkeelholte opnieuw veranderd, waardoor de resonantiefrequenties liggen bij 1500 
en 3500 Hz. Tevens trillen de stembanden nu niet en wordt het brongeluid gevormd 
door turbulentieruis die ontstaat bij de sterke vernauwing ongeveer midden in de 
mondholte. Het geluid klinkt dan als de "eh" (IPA symbool /x/) uit bijv. "och". 

2 Spraaksynthetisator met tweede-orde deelfilters 

In het bron-filtermodel wordt de resulterende overdrachtsfunctie gegeven door het 
product van de afzonderlijke bijdragen. Omdat die lineair en onafhankelijk zijn 
mogen we ze als één geheel opvatten, waarmee een eenvoudige spraaksynthetisa
tor ontstaat zoals weergegeven in Fig. 3. Hierin neemt één (hogere orde) filter de 
volgende bijdragen voor zijn rekening: 

1. het effect van de afnemende hogere harmonischen van de stembandtrilling, 
overeenkomend met een, voor stemhebbende klanken vaste, overdrachtsfunctie 
van -12 dBfoct, 

2. het effect van de variabele akoestische eigenschappen van het spraakkanaal en 

3. het effect van de straling aan de mondopening, overeenkomend met een vaste 
overdrachtsfunctie van +6 dB/oct. 

FO vuv 

: T·:p~~~ î-j~--
I __. 

I .---:--1 • 
I~ 

G F2, 82 F3, 83 --- Fk, Bk 

~. ---lt---~ 
I I 

I_ - - - - - - - - - - - - - - -
1 __________________ speaker 

bron filter 

Fig. 3: Vereenvoudigd bron-filtermodel voor de productie van spraakgeluid. Het bron
signaal wordt bepaald door drie parameters: de herhalingsfrequentie F0 van de im
pulsen, de stem/stemloosparameter VUV en de amplitudeversterkingsfactor G. Het filter 
is samengesteld uit een cascade van tweede-orde deelfilters. De parameters van ieder filter 
zijn aangeduid met resonantiefrequenties Fk en bandbreedtes Bk. 

In dit (sterk vereenvoudigde) bronfiltermodel heeft het bronsignaal dus altijd een 
vlak, 'wit' energiespectrum, dat bij stemhebbende klanken bestaat uit een perio
dieke impuls met herhalingsfrequentie F0 en bij stemloze klanken bestaat uit witte 
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ruis. In de tijd wordt het bronsignaal gespecificeerd door drie parameters: ruisbron 
of peridodiekbron (voiced/unvoiced, VUV); indien periodiek dan specificeert Fo de 
herhalingsfrequentie van de impulsen, en de versterkingsfactor G waarmee de ampli
tude van de impuls en de ruis versterkt wordt. Voor het filter is hier gekozen voor een 
cascade van tweede-orde deelfilters waarbij één tweede-orde filter één resonantiepiek 
voor zijn rekening kan nemen. 

Ieder deelfilter heeft een instelbare 'afstem'frequentie F ('resonantiefrequentie') 
en een instelbare bandbreedte B. Met de resonantiefrequentie kunen we regelen in 
welk frequentiegebied de componenten doorgelaten worden. Door de bandbreedte te 
wijzigen kunnen we de steilheid van de spectrale flanken van de resonantie besturen: 
een kleine bandbreedte geeft een zeer scherpe spectrale piek met hoge amplitude; 
een grote bandbreedte een slappe piek, zoals aangegeven is in Fig. 4. Naast de 
bandbreedte zullen we in het vervolg ook gebruik maken van de kwaliteitsfactor Q 
van het filter, hier gedefiniëerd door de verhouding F /B. Deze Q is een (wat meer 
direkte) maat voor de selectiviteit van het filter. 

amplitude (dB) 

0 F frequency 

Fig. 4: De invloed van de bandbreedte op het amplitudeverloop van de overdrachtsfunc
tie van een tweede-orde filter. Bij vergroten van de 3 dB -bandbreedte van B naar B' (of 
verkleinen van de kwaliteitsfactor Q = F /B naar Q' = F /B') neemt de piekwaarde (selec
tiviteit) van de amplitude af en gaat de doorgetrokken curve over in de gestippelde. 

Deze spraaksynthetisator is het gereedschap waarmee we nu kunnen onderzoeken 
wat het verband is tussen spraakgeluiden en de spraakklanken die we daarin herken
nen. Hij stelt ons in staat om, onafhankelijk van elkaar de volgende waarneembare 
eigenschappen van geluid te bestuderen: 

1. De geluidssterkte en daarmee tevens de aan- of afwezigheid van geluid. Deze 
wordt bestuurd door de amplitudeversterkingsfactor G van het brongeluid te 
veranderen. 

2. Het wel of niet stemhebbend (tonaal) zijn van het spraakgeluid. Dit wordt 
bepaald door de keuze van de geluidbron VUV. Bij de hier gekozen syntheti
sator is niet voorzien in een kombinatie van periodiek en ruizig brongeluid, zo
dat stemhebbende wrijf- en plofklanken er in principe niet goed mee gemaakt 
kunnen worden. In de praktijk blijkt deze beperking geen groot bezwaar te 
ZlJn. 

3. Voor stemhebbende geluiden, de toonhoogte van het geluid. Deze wordt be
stuurd via de grondtoonfrequentie Fo van het periodieke brongeluid. 
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4. Het timbre of klankkleur van het geluid. Hiervoor zijn de gezamenlijke reso
nantiefrequenties en bandbreedtes/ Fk, Bk/ van de deelfilters verantwoordelijk. 

De hier geschetste spraaksynthetisator met 5 deelfilters heeft dus 13 stuurge
tallen nodig. Wat we nog niet gespecificeerd hebben is de duur van het spraakgeluid 
dat gesynthetiseerd wordt. In principe kunnen we deze vrij kiezen, maar vaak willen 
we een spraakfragment synthetiseren waarvan de eigenschappen in de tijd veran
deren. Zulke veranderingen worden in de synthese benaderd door korte stukjes 
spraakgeluid, gespecificeerd door de hierboven genoemde 13 getallen, achter elkaar 
te zetten en de specificatie voor ieder volgend stukje spraakgeluid te veranderen. In 
de praktijk blijkt het goed te werken wanneer we de waarden van de getallen 100 
keer per seconde veranderen. De opeenvolgende stukjes spraakgeluid, waarvan we 
de eigenschappen dus steeds met de stuurgetallen bijstellen, hebben dus een duur 
van 10 milliseconden. 

De vraag is nu hoe we aan de stuurgetallen voor de spraaksynthetisator komen. 
Om die getallen (de modelparameters) te bepalen kunnen we natuurlijke spraak 
analyseren. De methode van Lineaire Predictie geeft ons die mogelijkheid, zoals we 
in de volgende sectie zullen zien. 

3 LPC-analyse van spraakgeluid 

Bij de analyse van spraaksignalen is het de bedoeling om de parameters van het bron
filtermodel te bepalen als functie van de tijd. Daarbij gaat het om een beschrijving 
van de energie (geluidssterkte), de spectrale omhullende (klankkleur, timbre), het wel 
of niet periodiek zijn (stemhebbend/stemloos) en, indien periodiek, de frequentie Fo 
van de grondtoon (toonhoogte) . De analyse vindt steeds plaats over een relatief kort 
segment (het analysevenster), in grootte variërend van 20 tot 40 ms, afhankelijk van 
de te bepalen parameter. Daarbij nemen we dus aan dat de betreffende parameter 
binnen dit venster constant is, dus dat het signaal (lokaal) stationair is. Alvorens nu 
de eigenlijke LPG-analyse te bespreken gaan we eerst in op een van de basisbegrippen 
van die analyse: de discrete autocorrelatiefunctie. 

3.1 Autocorrelatiefunctie 

Basis voor de LPG-analyse vormt de zogeheten auto-correlatiefunctie Rk, 

gedefiniëerd als: 

N 

Rk = L SnSn - k 

n=O 
(1) 

Hierin is Sn de verkorte schrijfwijze voor de waarde van het signaal op de discrete 
tijdstippen n/ / 5 , waarin fs de bemonsteringsfrequentie is en n een geheel getal. 
Dus Sn is de n e bemonstering ('sample') en evenzo is Sn- k het (n- k) e sample, 
oftewel het signaals over k samples verschoven t.o.v. Sn· Voor het berekenen van 
de autocorrelatie volgens (1) wordt dus het signaal Sn met zichzelf vermenigvuldigd, 
na eerst over k samples te zijn verschoven, en dan gesommeerd over de N samples 
binnen het analysevenster. Daarmee verkrijgen we de k-de autocorrelatie en als 
functie van de verschuiving k de autocorrelatiefunctie Rk· 
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Van belang voor de spraakanalyse is in welk gebied van de verschuiving k we 
de autocorrelatiefunctie berekenen. In het algemeen bevatten de eerste M auto
correlaties R 1 , R2 , ... RM informatie omtrent de omhullende van het amplitude- (of 
energie-)spectrum. Hoe meer autocorrelaties we meenemen, dus hoe groter M, des 
te groter is het 'oplossend vermogen' tl.f voor details in die omhullende, waarbij 
globaal het verband geldt: 

fl.j _ fs 
- 1 +2M' 

(2) 

waarin fs de bemonsteringsfrequentie is. 
Voor het gebied waarover de tijdverschuiving k laten lopen kunnen we globaal 

drie gebieden onderscheiden. Eerst het geval dat we k = 0 nemen. Dan krijgen we 
R 0 , de energie (kwadratensom) van het spraaksignaal binnen het analysevenster. Als 
tweede het gebied van de 'korte-termijn' autocorrelatie, waarbij k kleiner is dan, zeg, 
20 samples. Met bijv. M = 10 leveren de eerste 10 autocorrelaties dan informatie 
over de spectrale omhullende met een oplossend vermogen van ongeveer 500 Hz, als 
fs = 10 kHz. Dit is het gebied, met M kleiner dan bijv. 20, dat meestal bij de 
LPC analyse wordt gebruikt. Het derde gebied bereiken we als we tijdverschuiving 
k veel groter kiezen, bijv. tussen 20 en 200 samples. We spreken dan van een 
'lange-termijn' autocorrelatie en krijgen daarmee informatie over de fijnstructuur 
van het amplitudespectrum. Voor periodieke signalen vinden we een top in de 
autocorrelatiefunctie op veelvouden van de periode To = 1/ Fo van de grondtoon. 
Het signaal lijkt dan sterk op het over To verschoven signaal. We zien hiervan een 
voorbeeld in Fig. 5, waarin de periode ongeveer 6.5 ms bedraagt, overeenkomend 
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Fig. 5: Voorbeeld van de genormeerde autocorrelaties (onderste plaatjes) voor de klinker 
f a/ (links) en de medeklinker /s/ (rechts), met daarboven de bijbehorende golfvormen. We 
zien bij het periodieke signaal (links) pieken in de correlatiefunctie op veelvouden van de 
grondtoonperiode, hier ongeveer 6.5 ms. 

met een herhalingsfrequentie van van ongeveer 150 Hz. Voor niet-periodieke signalen 
ontbreken dergelijke duidelijke pieken. De autocorrelatiefunctie zou dus in principe 
ook kunnen dienen als basis voor zowel de stemhebbend/stemloos-beslissing als voor 
het meten van de toonhoogte. In de praktijk echter kan alleen de stem/stemloos
beslissing op redelijk bevredigende wijze op de autocorrelaties worden gebaseerd en 
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met name op de verhouding van eerste autocorrelatie en energie, de (genormeerde) 
eerste autocorrelatie, gedefiniëerd door Rd R0 . We komen ook hierop nog terug bij 
de LPC-analyse. 

3.2 LPG-analyse 

De methode van Lineaire Predictie kan in het frequentiedomein worden opgevat als 
een beschrijving van de spectrale omhullende van spraakgeluid door een klein aantal 
continu afstembare filters, ieder met een variabie bandbreedte. Deze methode leent 
zich daardoor zeer goed om automatisch de parameters van het bron-filtermodel uit 
het spraaksignaal te berekenen. Zij levert direkt een beschrijving van de spectrale 
omhullende in termen van één hogere-orde filter en de amplitude-versterkingsfactor 
G. Dat hogere-orde filter kan vervolgens worden omgezet in een cascade van tweede
orde deelfilters. 

We hebben eerder gezien hoe het filter in het vereenvoudigde bron-filtermodel 
de spectrale omhullende bepaalt van het uitgangssignaal. De overdrachtsfunctie 
van dit filter (verder ook synthesefilter genoemd) bepaalt de omzetting van het 
vlakke, witte bronspectrum naar het gekleurde, gepiekte spectrum aan de uitgang 
van het model. Dat het bronspectrum wit is levert ons nu de mogelijkheid om voor 
een bepaald stukje spraakgeluid, via de techniek van zogeheten 'invers filteren', de 
parameters van het filter rechtstreeks uit het spraaksignaal te bepalen. Stel dat 
we een signaal met een of ander analysefilter zódanig filteren dat aan de uitgang 
van dat filter het spectrum een vlakke omhullende heeft, dus wit is. Dan moet de 
overdrachtsfunctie van dat analysefilter de geïnverteerde zijn van het synthesefilter 
dat we zoeken, immers dit laatste heeft een wit ingangsspectrum. Dit betekent dat 
we de parameters van het synthesefilter kunnen vinden door de overdrachtsfunctie 
van het analysefilter te inverteren; analyse- en synthese-filter zijn elkaars inversen. 
Hoe we de parameters van het analysefilter zó berekenen dat het spectrum aan de 
uitgang ervan vlak wordt zullen we nu uiteenzetten. 

3.3 Bepaling van de a-parameters van het analysefilter 

We nemen aan dat het analysefilter fysisch realiseerbaar (dus causaal) is en dat 
het lineair en tijdonafhankelijk is voor een korte tijdsduur overeenkomend met de 
grootte van het analysevenster (bijv. 25 ms). Verder dat het een digitaal filter is 
waarvan de overdrachtsfunctie louter nulpunten heeft. Voor zo'n filter wordt in 
het tijddomein het uitgangssignaal en (dat is het uitgangssignaal op de tijdstippen 
nj is waarin is de bemonsteringsfrequentie is en n een geheel getal) alleen bepaald 
door het ingangssignaal Sn op datzelfde tijdstip en een lineaire combinatie van M 
voorafgaande samples aan de ingang: 

M M 

en = Sn + L aksn-k = L aksn-kl ao = 1. (3) 
k=l k=O 

Het uitgangssignaal en is dus de convolutie van het ingangssignaal Sn en de im
pulsresponsie gegeven door de coëfficiënten ak. Alleen de M voorafgaande samples 
uit het verleden dragen, elk voorzien van een eigen weegfactor akl bij tot het uit
gangssample en, zoals geschetst in Fig. 6. De orde M van het filter geeft het aantal 
coëfficiënten aan, dus het tijdsbereik waarover het filter de samples uit het verleden 
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+ 

M 
A(z) = L akz-k, a0 = 1. 

k=O 

M 

en = Sn + L aksn-k 
k=l 

E(z) = A(z).S(z) 

Fig. 6: Digitaal Me-orde analysefilter. Het uitgangssample en op tijdstip nT wordt gegeven 
door de som van het ingangssample Sn op datzelfde tijdstip en M gewogen daaraan vooraf
gaande ingangssamples. De weegfactoren ak worden bij de analyse zó berekend dat de 
energie van het uitgangssignaal minimaal is. 

onthoudt. Voor de (totale) energie E van het uitgangssignaal, gedefiniëerd door 

n = -oo, ... + oo 

geldt dan met (3): 

of 

of 

waarin 

M 

E = IJL::: akSn-k)
2 

n k=O 

M M 

E = L ai Lak L Sn-iSn-k, 
i=O k=O n 

M M 

E = Lai Lak~-k. 
i=O k=O 

Ri-k = L Sn-iSn-k 
n 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

de (i-k )e autocorrelatie van het ingangssignaal Sn definiëert. Hoewel n in principe 
van -oo tot +oo loopt zijn in ons geval per definitie alle ingangssamples Sn buiten 
het analysevenster, dat uit N samples bestaat, nul. 

Voor een minimale energie E is dan, na partiële differentiatie van (7) naar de 
filtercoëfficiënten ak, af te leiden dat als voorwaarde moet gelden: 

M 

Lak~-k = 0, i= l. . . M {9) 
k=O 

of: 

M 

Lak~-k = -~, i= l. .. M (10) 
k=l 
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omdat ao per definitie 1 is. Dit stelsel {10) van M vergelijkingen met de M fil
tercoëfficiënten ak als onbekenden, kan recursief worden opgelost na berekening van 
de autocorrelaties Ri-k van het ingangssignaal volgens {8). 

Wanneer de filtercoëfficiënten aan (10) voldoen is de energie E van het uit
gangssignaal minimaal en deze wordt dan gegeven door: 

M 

Em = Lai~· {11) 
i=O 

Bij het berekenen van de filtercoëfficiënten ak wordt alleen gebruik gemaakt van de 
autocorrelaties (8) van het ingangssignaal. Dat signaal zelf is daarbij niet nader 
gespecificeerd en mag dus ook ruis zijn. Resultaat is steeds een set filtercoëfficiënten 
waarvoor geldt dat zij een filter van gegeven orde M definiëren dat de energie van 
het uitgangssignaal voor het gegeven ingangssignaal zo klein mogelijk maakt. Hoe 
groot deze minimale energie Em van het signaal aan de uitgang (het 'restsignaal') 
dan is, hangt af van M. Naarmate het filter meer coëfficiënten heeft zal het beter 
in staat zijn zijn taak te vervullen en zal de energie van het restsignaal kleiner zijn. 
Em neemt monotoon af met toenemende M. 

In het frequentiedomein wordt het analysefilter gekarakteriseerd door zijn ( com
plexe) overdrachtsfunctie A(z), de z-getransformeerde van de impulsresponsie ak 

van het filter: 

M 

A(z) = L akz- k. (12) 
k=O 

Hierin is z een complexe variabele1 en z -k op te vatten als een vertraging over k 
samples, dus voor k = 0 géén verschuiving in de tijd, voor k = 1 een verschuiving 
over één bemonsteringsperiade T, voor k = 2 over 2 keer T enz., zie Fig. 6. 

De z-getransformeerde E(z) van het uitgangssignaal en wordt gegeven door: 

E(z) = A(z ).S(z ), (13) 

waarin S(z) de z-getransformeerde is van het ingangssignaal Sn. Voor de energie 
E van het uitgangssignaal geldt dat de kwadratensom (4) in het tijddomein ook 
geschreven kan worden als integratie in het frequentiedomein (theorema van Parse
val): 

1 !+1T E = L e~ = - I E(w) 1
2 dw 

n 211" - 1T 
(14) 

Minimaliseren van E volgens (10) betekent dat, geïntegreerd over het gehele fre
quentiegebied, de energie van het uitgangssignaal, bij gegeven M, zo klein mogelijk 
wordt gemaakt. Voor het betreffende spraaksegment van N samples in het analy
sevenster is de spectrale omhullende van het uitgangssignaal, door het filter waarvan 
de coëfficiënten aan (10) voldoen, dan zo vlak mogelijk gemaakt. 

Een voorbeeld van een 10e-orde filter, berekend voor het periodieke ingangssig
naal van de klinker "aa" uit het woordje "centraal", is weergegeven in Fig. 7. We zien 

1 Door de eenheidscirkel in het z-vlak te doorlopen, dus z = eiw te kiezen met w = 2n f , gaat 
de z-transformatie over in de Fourier-transformatie en kan uit de overdrachtsfunctie A(z) van het 
digitale filter het frequentiespectrum worden berekend. 
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Fig. 7: Voorbeeld van een 10e-orde analyse- en synthesefilter (midden), berekend voor een 
periodiek ingangssignaal Sn (links boven). Het analysefilter A(z) levert een restsignaal en 

(rechts boven) op, waarvan het spectrum zo vlak mogelijk is gemaakt. Het geïnverteerde ana
lysefilter, met als input een rij pulsen Un (links onder)als bronsignaal , levert een resynthese 
s~ (rechts onder) waarvan de spectrale omhullende die van het oorspronkelijke spraaksignaal 
goed benadert. 
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Fig. 8: Als Fig. 7, maar nu voor een ruisachtig ingangssignaal Sn en witte ruis Un als 
bronsignaal voor synthese. 
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hier hoe het analysefilter met M = 10 het energiespectrum van het restsignaal en 
heeft 'vlakgestreken', maar niet perfect . Hoe meer coëfficiënten M het filter heeft, des 
te beter kunnen pieken (resonanties) in de omhullende van het ingangsspectrum door 
dalen ( antiresonanties) van het berekende analysefilter worden 'geneutraliseerd'. 

3.4 Synthese met het geïnverteerde analysefilter 

We waren op zoek naar de parameters voor het synthesefilter van het bron-filter 
model om daarmee kunstmatige spraak te genereren. Bij een gegeven ingangssignaal 
zijn de coëfficiënten van het Me-orde analysefilter zó bepaald dat de spectrale omhul
lende van het signaal aan de uitgang van het filter, voor gegeven M, zo vlak mogelijk 
is geworden. Dat betekent dat deze overdrachtsfunctie A(z) de geïnverteerde omhul
lende van het ingangsspectrum zo goed mogelijk benadert. Dus beschrijft 1/A(z) 
de spectrale omhullende van het ingangssignaal zo goed mogelijk. Als synthesefilter 
voor het bron-filtermodel definiëren we dan ook: 

1 
H(z) = A(z) (15) 

Het ingangssignaal voor dit synthesefilter is het bronsignaal Un met als z
getransformeerde U(z) en het uitgangssignaal is een signaal s'n, met z
getransformeerde S'(z). In het z-domein geldt dus: 

S'( z ) = U(z).H(z) (16) 

of met (15) en (12): 

S' ( z) = U ( z) = U ( z) . 
A(z ) 1 + ~~ 1 ak z -k 

Terugtransformatie naar het tijddomein levert: 

of 

M 

s'n + L akS
1
n-k = Un, 

k=l 

M 

s'n = Un- L akS
1
n-k · 

k=l 

(17) 

(18) 

(19) 

Het uitgangssignaal wordt dus gegeven door het verschil van ingangssignaal op tijd
stip n en een lineaire combinatie van M daaraan voorafgaande uitgangs -samples, 
zoals is geschetst in Fig. 9. Merk op dat de parameters van het synthesefilter uit 
die van het analysefilter zijn verkregen door slechts het teken om te keren. 

Het ingangssignaal Un voor dit synthesefilter kunnen we in principe vrij kiezen. 
Als we daarvoor bijvoorbeeld het restsignaal en zouden nemen, dus de output van 
het analysefilter , dan krijgen we als output van het synthesefilter weer het oorspron
kelijke spraaksignaal Sn terug, immers het product van analysefilter A(z) en synthe
sefilter H(z) is per definitie 1. Conform het vereenvoudigde productiemodel zullen 
we echter als ingangssignaal voor het synthesefilter het 'geïdealiseerde' restsignaal 
nemen. Voor stemhebbende spraak is dat een rij pulsen, met herhalingsfrequen
tie overeenkomend met die van de stembandklapjes, en een volkomen wit spec
trum. Hiervan is in Fig. 7 links onder een voorbeeld weergegeven voor synthese van 
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M ,_ ~ , 
8 n - Un - L., akS n-k 

k=l 

S'(z) = H(z).U(z) 

Fig. 9: Digitaal Me-orde synthesefilter verkregen door inverteren van het analysefilter 
A(z ). Het uitgangssample s',. op tijdstip nT wordt gegeven door het verschil van het in
gangssample u,. op datzelfde tijdstip en M gewogen daaraan voorafgaande uitgangssamples. 
De weegfactoren ak zijn de a-parameters van het berekende analysefilter. 

de klinker "aa" uit het woordje "centraal". Voor stemloze spraak bestaat het in
gangssignaal van het synthesefilter uit ongecorreleerde (witte) ruis. Daarvan is een 
voorbeeld gegeven in Fig. 8 voor synthese van de medeklinker "sj" (IPA symbool 
/ f /) uit het woord "station". 

Rest ons nog het bepalen van de versterkingsfactor G, waarmee in het bron
filtermodel de energie van het spraaksegment moet worden geregeld. Deze is vast
gelegd door de eis dat de energie van het signaal na resynthese gelijk moet zijn 
aan die van het oorspronkelijk ingangssignaal van het analysefilter. We hebben bij 
de analyse gezien dat de energie van het restsignaal Em gegeven is door (11). We 
kunnen dan afleiden dat aan die eis van gelijke energie wordt voldaan als 

M 

G2 
= Em = l..:aJ~-i· (20) 

i=O 

Bij de analyse zijn de autocorrelaties Rk en daaruit de filtercoëfficiënten ak al be
rekend . Door tevens het inproduct van beide uit te rekenen krijgen we dus, als 
'bijproduct' van de analyse, tevens het kwadraat van de amplitudeversterkingfactor 
G. In het frequentiedomein betekent dit dat het energiespectrum van de resynthese, 
dat qua vorm al zo goed mogelijk paste bij het ingangsspectrum, na vermenigvuldig
ing met een factor G nu ook zo goed mogelijk tot dekking is gebracht met het 
ingangsspectrum. We zien daarvan een voorbeeld in Fig. 10. Integratie over het 
gehele frequentiegebied levert voor de gladde curve hetzelfde op als voor het oor
spronkelijk spectrum; beide energieën zijn gelijk. De amplitudeversterkingsfactor G 
wordt dus verkregen volgens (20) uit de energie van het restsignaaL Dat restsignaal, 
zoals eerder getoond in Fig. 7 en 8, wordt bij de eigenlijke analyse doorgaans niet 
berekend. 

We merken in dit verband nog op dat het restsignaal bijna evenveel informatie 
bevat als het oorspronkelijke spraaksignaal. Het bevat alles wat niet door het ana
lysefilter wordt beschreven, dus die details van het amplitudespectrum die niet door 
het analysefilter kunnen worden geneutraliseerd omdat er slechts een beperkt aantal 
van M filtercoëfficiënten beschikbaar is, almede het complete fasespectrum. 

De naam 'lineaire predictie' voor deze methode van invers filteren heeft de vol
gende achtergrond. Het minimaliseren van de energie van het restsignaal en gegeven 
door (3) is ook op te vatten als het minimaliseren van de fout die we maken als 
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Fig. 10: Voorbeeld van golfvorm (boven) en energiespectrum (onder) van het ingangssignaal 
(links) en de resynthese (rechts). De gladde curve links onder is de overdrachtsfunctie van 
het geïnverteerde analysefilter dat bij de gegeven orde M (hier 10) zo goed mogelijk past bij 
het ingangsspectrum. 

we voor ieder sample Sn een 'voorspelling' Sn maken, gedefiniëerd door een lineaire 
combinatie van M voorafgaande samples, dus: 

M 

Sn= L akSn-k 

k=l 

(21) 

De bij deze 'lineaire voorspelling' optredende fout e' n is het verschil tussen het 
werkelijke ingangssignaal Sn en de voorspelde waarde Sn, dus 

M 

e' n = Sn - Sn = Sn - L akSn- k (22) 
k=l 

Minimaliseren van dit verschil e' n over alle samples binnen het analysevenster, met 
het criterium van kleinste kwadraten, levert hetzelfde stelsel vergelijkingen als (10) , 
maar dan met alle coeëfficiënten ak voorzien van een negatief teken. Daaruit volgt 
dus precies het synthesefilter H(z). 

3.5 Andere uitvoeringsvormen van analyse- en synthesefilter 

De beschrijving van de spectrale omhullende van het spraaksignaal met één hogere
orde ('direct form') filter heeft een aantal praktische bezwaren. Ten eerste is een 
dergelijk filter vrij gevoelig voor onnauwkeurigheden in de parameters en kan aan
tasting van de coëfficiënten door afbreek-, kwantiseer- of transmissiefouten tot een 
instabiel filter leiden. Ten tweede leveren de a-parameters nog niet direkt informatie 
over de ligging en 'scherpte' (selectiviteit) van de deelfilters. Daarom wordt in de 
praktijk uit het hogere-orde filter vaak een andere filterstructuur afgeleid, waarvan 
we er hier twee zullen noemen. 

3.5.1 Cascade van tweede-orde deelfilters 

De eerste mogelijkheid is om over te gaan op een cascade van tweede-orde filters en 
daarmee het verband tussen filtercoëfficiënten en resonantie-frequenties expliciet te 
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maken. We kunnen het Me-orde analysefilter omrekenen naar een cascade van M /2 
tweede-orde filters. Eén zo'n tweede-orde sectie kan in principe één resonantiepiek 
in het ingangsspectrum voor zijn rekening nemen. Het Me-orde filter heeft als 
overdrachtsfunctie (12): 

M 

A(z) = 1 + L akz -k, (23) 
k=l 

en dit polynoom is ook als product van kwadratische termen te schrijven. Aan
nemende dat M even is geldt: 

M/2 

A(z) = rr (1 + Pk Z-l + qkz-2), (24) 
k=l 

waarin Pk en qk de filtercoëfficiënten zijn van de tweede-orde secties (deelfilters) 
die we verder pq-parameters zullen noemen, zie Fig. 11. Voor het afsplitsen van 
kwadratische termen van een hogere-orde polynoom bestaan numeriek-iteratieve 
methoden, die de nulpunten van een polynoom bepalen. 

Ad Ad/2 

A(z) = 1 + 2: akz-k = TI (1 + PkZ-l + qkz-2 ) 
k=l k=l 

Fig. 11: Het Me-orde analysefilter A(z) weergegeven in de vorm van een cascade van M/2 
tweede-orde deelfilters, met als parameters de filtercoëfficiënten Pk en qk. 

Het verband tussen resonantiefrequentie F en bandbreedte B van een analoog 
tweede-orde filter en de coëfficiënten p en q van het overeenkomstige digitale tweede
orde filter wordt gegeven door de relatie tussen het s-vlak (Laplace-transformatie) 
en het z-vlak (z-transformatie). Voor een filter met toegevoegd complexe nulpun
tenparen in de overdrachtsfunctie is dan af te leiden dat 

1 -p 
F = 

2 
T arccos(--), 

1r 2..fo (25) 

en 

-1 
B = 1rT ln(vg), q > 0, (26) 

waarin T weer de bemonsteringsperiade 1/ fs is. Hiermee hebben we het Me-orde 
analysefilter weergegeven met (ten hoogste) M /2 antiresonanties, in de vorm van 
pq-parameters (de coëfficiënten van de tweede-orde digitale filters). Die kunnen we 
vervolgens omrekenen naar zogeheten F B-parameters of FQ-parameters, met F de 
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resonantiefrequentie, B de bandbreedte en Q de kwaliteitsfactor van de afzonderlijke 
antiresonanties. Deze beschrijving in tweede-orde secties is niet alleen aantrekkelijk 
omdat we daaruit in principe de frequentieligging en bandbreedtes van de afzon
derlijke resonanties in het amplitudespectrum kunnen afleiden. Zij heeft ook als 
voordeel dat daarmee een robuuster filter ontstaat, dat minder gevoelig is voor in
stabiliteiten door bijv. kwantiseerfouten. De pq- of F B-parameters kunnen dan ook 
zeer zuinig gecodeerd worden. We komen daar nog op terug. 

3.5.2 Ladderfilter: reflectiecoëfficiënten 

De tweede mogelijkheid is om uit het hogere-orde filter een tralie- of ladderfilter 
te berekenen. Dit kan opgevat worden als het elektrisch model voor een (ver
liesvrije) akoestische buis die uit M stukken bestaat waarvan de doorsnede staps
gewijs variëert, zoals is geschetst in Fig. 12. Op de overgangen tussen de secties 

5 

mondopening 

Fig. 12: Schematische voorstelling van het spraakkanaal als een akoestische buis bestaande 
uit M (hier 10) secties van vesrchillende doorsnedes. 

wordt de akoestische energie gedeeltelijk gereflecteerd en de coëfficiënten van zo'n 
ladderfilter worden dan ook reflectiecoëfficiënten genoemd. De buis vormt een ruwe, 
sterk vereenvoudigde benadering van de vorm van het spraakkanaal en kan, on
der bepaalde voorwaarden, een redelijke beschrijving geven van de geometrie van 
het spraakkanaaL Ook deze reflectiecoëfficiënten lenen zich goed voor kwantisering, 
zuinige codering en transmissie omdat door het opleggen van eenvoudige beperkin
gen aan de parameters instabiele filters vermeden kunnen worden. 

3.6 Bepaling van de overige modelparameters 

De standaard LPC-analyse zoals hiervoor is uiteengezet wordt uitgevoerd voor een 
spraaksegment van 25 ms en levert zowel de parameters van het filter als de am
plitudeversterkingsfactor G. De stem/stemloos parameter VUV kan worden bere
kend uit de globale helling van de omhullende van het energiespectrum. Het spec
trum van de stembandtrillingen heeft een helling van ongeveer -12 dB/oct. Samen 
met het stralingseffect van de mondopening van +6 dB/oct resulteert dit in een 
helling van -6 dB/oct voor stemhebbende klanken. Voor stemloze klanken ver
valt de -12 dB/oct. Het ligt dus voor de hand om de stem/stemloosbeslissing te 
baseren op de globale helling van de omhullende van het energiespectrum. Dat kan 
door berekening van de genormeerde eerste autocorrelatie van het spraaksignaal, 
gedefiniëerd door: 

(27) 
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Fig. 13: Voorbeeld van de analyseresultaten voor een mannenstem, met M = 10 fil
tercoëfficiënten geanalyseerd. Van boven naar beneden: amplitudefactor G, stemloosindi
catie UV (zwart=stemloos) en grondtoonfrequentie F0 . Daaronder de 5 resonantiefrequen
ties Fk met eromheen de 5 kwaliteitsfactoren Q k. De lengte van de verticale streepjes geeft 
de waarde van Q k volgens de aparte schaal links. 
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Fig. 14: Voorbeeld van originele en geresynthetiseerde golfvorm voor het eerste stuk van 
de zin "weet je wié de sleutel gevonden heeft" , uitgesproken door een mannenstem. 
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Dit quotiënt is op te vatten als de coëfficiënt van een analysefilter van orde een, 
immers met M=1 wordt (10): 

-R1 
al=--. 

Ra 
(28) 

Dus is -a1 de parameter van een eerste-orde filter dat de spectrale omhullende zo 
goed mogelijk beschrijft. Bij stemhebbende klanken is RI/ Ra bijna 1; er is een 
hoge correlatie tussen twee opeenvolgende samples, terwijl bij stemloze klanken die 
correlatie klein of negatief is. 

Vervolgens moeten we nog de herhalingsfrequentie Fa van de grondtoon bepalen. 
Daartoe wordt een analysevenster gebruikt van 40 ms, dus aanzienlijk langer dan 
de 25 ms die bij de overige parameters is toegepast. Dit hangt samen met het 
feit dat we ook bij zeer lage Fa van bijv. 50 Hz nog minstens twee periodes van 
de grondtoon in het analysevenster willen hebben, teneinde die periode voldoende 
nauwkeurig te kunnen bepalen. Voor het meten van de grondtoon is in de literatuur 
een grote hoeveelheid toonhoogtemeters en -algoritmes beschreven. Geen van alle 
werkt foutloos, maar er zijn voor de praktijk zeer goed bruikbare methoden. 

Daarmee hebben we alle parameters van het bron-filtermodel voor het betreffende 
spraaksegment berekend en de zo verkregen set parameters noemen we een frame. 
Dan wordt het volgend stukje spraak in het analysevenster geplaatst. De tijdsduur, 
ook frameduur genaamd, waarover we het venster opschuiven in de tijd, kan in 
principe vrij worden gekozen. In de praktijk blijkt een frameduur van 10 ms goed 
te voldoen; dat is voldoende om ook de relatief snel veranderende parameters in 
het spraakgeluid te kunnen volgen. Aldus wordt de gehele uiting in vaste stappen 
doorlopen en kunnen de opeenvolgende frames met bij elkaar horende parameters 
worden opgeslagen. Een voorbeeld van het resultaat van zo'n analyse vinden we in 
Fig. 13, voor de zin "weet je wié de sleutel gevonden heeft", uitgesproken door een 
mannenstem. 

De opeenvolgende frames zijn hierin weergegeven als functie van de tijd; 100 
frames voor 1 seconde spraak. In de bovenste helft zijn de bronparameters gete
kend; de amplitude G en de grondtoonfrequentie Fa beide op logaritmische schaal. 
De onderste helft, het zogeheten resogram, toont de FQ-parameters van de individu
ele tweede-orde filters: de resonantiefrequenties F met daaromheen gecentreerd de 
kwaliteitsfactoren Q. Lange verticale strepen betekenen dus een scherpe, selectieve 
resonantie met een piekwaarde die relatief hoog boven de rest van het spectrum 
uitsteekt, dus een smalle bandbreedte. Voor de Q-waarden geldt de aparte dimen
sieloze schaal links; de verticale frequentie-as voor de resonantiefrequenties heeft 
voor de Q-waarden geen betekenis. Dit resogram is enigszins te vergelijken met een 
spectrogram maar dan zonder grijstinten. 

Als we met deze parameters het spraakgeluid weer synthetiseren volgens het 
bronfiltermodel, kunnen we vaststellen dat de perceptieve overeenkomst tussen de 
oorspronkelijke versie en de resynthese groot is. Soms horen ongetrainde luisteraars 
geen verschil, maar meestal zijn wel verschillen hoorbaar. Hoe groot die zijn hangt 
niet alleen af van de condities waaronder de oorspronkelijke spraak is opgenomen 
(ruis, nagalm, achtergrondlawaai, meerdere sprekers enz.) en van de luistercondities 
(koptelefoon versus luidspreker) maar vooral ook van de spreekstem. 

Bekijken we de golfvorm van de resynthese en vergelijken we die met de oor
spronkelijke dan kunnen we een aantal aspecten opmerken, zie Fig. 14. 
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Globaal zijn er grote overeenkomsten en in het algemeen blijft de structuur 
van het signaal goed bewaard. De sterke amplitudeveranderingen tengevolge 
van de stembandtrillingen blijven goed bewaard, evenals de afwisselingen tussen 
stemhebbende en stemloze stukken, stiltes en de temporele opbouw van de verschil
lende klanken. Maar in detail bekeken zien we een aantal verschillen. 

Ten eerste heeft de golfvorm bij stemhebbende klanken na resynthese een iets 
ander verloop gekregen. Dat komt in hoofdzaak omdat bij de LPC-analyse alle 
fase-informatie uit het oorspronkelijke signaal verloren is gegaan. Na resynthese is 
de energie daardoor vaak sterk opeengehoopt in het begin van iedere periode. Dat 
maakt dat de geresynthetiseerde spraak in de stemhebbende stukken ook soms wat 
zoemend ('buzzy') klinkt. 

Ook is er verschil te zien bij vooral de plofklanken en bij de overgangen tussen 
stemhebbende en stemloze klanken en tussen signaal en stilte. We zien hier dat het 
signaal een beetje uitgesmeerd wordt in de tijd, waardoor niet alle details precies 
bewaard blijven, zoals te zien is bij het begin van "sleutel". 

Tenslotte wordt ook combinatie van periodiek en ruizig signaal na resynthese 
niet perfect weergegeven. Zo is de stemhebbende plofklank /d/ van "de sleutel" bij 
resynthese vervangen door een geheel stemloos frame, zoals in Fig. 14 is te zien. 

4 Onderzoek, 
spraak 

manipulatie 0 0 en zu1n1ge codering van 

Met de hierboven besproken LPC-analyse en resynthese hebben we de mogelijkheid 
gekregen om, alvorens het spraakgeluid te synthetiseren, in te grijpen in het para
meterbestand en het effect van zo'n verandering op het spraakgeluid te bestuderen. 
Dit is van belang voor het spraakonderzoek, omdat we dan inzicht kunnen verwerven 
dat nodig is om bijv. kunstmatige spraak te maken vanuit tekst. Daarvoor moet 
het spraakgeluid beheersbaar zijn, zodat we kunnen begrijpen wat de samenhang is 
tussen taal en waarneembare fysische eigenschappen van spraak. 

Een voorbeeld van een dergelijke manipulatie is het vervangen van de oorspron
kelijke toonhoogte-contour van een uiting door een gestileerde versie, die voor het 
oor (van ongeoefende luisteraars) nauwelijks is te onderscheiden van de originele. 
Met het analyse-resynthesesysteem kunnen we iedere willekeurige Po- contour aan
brengen die voor het intonatie-onderzoek gewenst is. In Fig. 15a is de oorspron
kelijke P0-contour geschetst (gestippelde curve) voor het zinnetje "vannacht is de 
vorst ingevallen". Lang niet alle details in het verloop van Po zijn van belang voor 
de perceptie en die kunnen dus worden gladgestreken zonder de correcte percep
tieve indruk te verstoren. Dan krijgen we bijvoorbeeld de gestileerde, doorgetrokken 
contour van Fig. 15a. Na resynthese volgens beide curves horen ongetrainde luis
teraars geen verschil tussen beide versies. In de gestileerde curve van Fig. 15a zijn 
nog twee grote Po-bewegingen overgebleven, die bij "nacht" en bij "vorst". Deze 
zijn wel degelijk van perceptief belang; zij zorgen ervoor dat het accent (klemtoon) 
op de juiste lettergrepen wordt waargenomen. Dat kunnen we demonstreren door 
de gestileerde contour op één plaats te veranderen en de Po-beweging bij "vorst" 
ongeveer 200 ms naar rechts te verschuiven, zodat deze bij "in" komt te liggen. Dat 
is weergegeven in Fig. 15b. Na resynthese blijkt daarmee de betekenis van de zin 
totaal te zijn veranderd; de uiting wordt niet meer waargenomen als het "invallen 
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Fig. 15: Voorbeeld van manipulatie van de toonhoogte P0 . Bovenste paneel: oorspronke
lijke golfvorm. Daaronder in a): (gestippeld) de oorspronkelijke, gemeten toonhoogtecontour 
en (doorgetrokken) een gladgestreken en gestileerde P0-contour ('close copy'), die dezelfde 
perceptieve indruk geeft. In b) een veranderde contour, waarbij de P0 -beweging bij "vorst" 
is verplaatst naar " in", en de uiting daardoor een heel andere betekenis krijgt. 

van de vorst" maar als het "vallen van de vorstin". 
Een tweede toepassing van het systeem die we hier zullen noemen is zum1ge 

codering. Bij golfvormcodering ligt de ondergrens bij enkele tientallen kbit/s. Met 
parametercodering kunnen we in principe nog een flink stuk lager komen. De model
parameters worden slechts om de 10 ms berekend. Codering van ieder frame in 120 
bits (de stem/stemloosparameter 1 bit, de overige met ieder 10 bit) heeft geen hoor
baar effect op de geresynthetiseerde spraak. We zitten dan op 12 kbit/s, een factor 
10 zuiniger dan de oorspronkelijke golfvormcodering met linPCM (12 bit per sample, 
fs = 10 kHz). Maar voor een aantal praktische toepassingen kunnen de individuele 
parameters nog aanzienlijk zuiniger worden beschreven. Ons oor is weinig gevoelig 
voor kleine afwijkingen in de resonantiefrequenties en zeer tolerant voor afwijkingen 
in de bandbreedte. Ook de precieze ligging van de hogere resonanties draagt relatief 
weinig bij tot de verstaanbaarheid en de resonanties F4 en Fs mogen dus ook vrij 
ruw worden gekwantiseerd. Daarnaast levert een wat langere frameduur doorgaans 
weinig achteruitgang op in spraakkwaliteit. 

Een voorbeeld hiervan is de codering voor de PCF8200 spraaksynthesechip met 
ongeveer 3 kbitfs. Op zo'n chip is een complete spraaksynthetisator geïmplementeerd 
volgens het bronfiltermodeL Door samenvoeging met de geheugenchip(s) waarin de 
gecodeerde parameters zijn opgeslagen, kunnen zeer compacte en robuuste systemen 
voor spraakuitgifte worden gerealiseerd. 
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1. INLEIDING 

Afbeeldingen of beelden van een scène zijn in meer of mindere mate 

behept met vervorming en ruis. Dit komt omdat geen enkel beeldvormend 

systeem (elektronenmicroscoop, camera, telescoop) een perfect, onver

vormd beeld levert. Ruis kan geïntroduceerd worden tijdens de opname, 

in de transmissieweg of gedurende het registratieproces, terwijl bij 

vervorming gedacht kan worden aan aberraties van lenzen, bewegingson

scherpte, onjuiste focussering, niet-lineaire eigenschappen van foto

grafische materialen, geometrische vervorming of, bij telescoopfoto's, 

vervorming ten gevolge van atmosferische turbulenties. 

Is een afbeelding van groot belang om beslissingen te nemen of erg zeld

zaam (sa tellietbeelden, . elektronenmicroscoopbeelden, his to:r.ische foto's) , 

dan is er behoefte aan technieken die de vervorming en de ruis minima

liseren en daardoor een beter beeld opleveren. Wordt gebruik gemaakt 

van een computer of van special purpose hardware dan spreekt men in 

dit verband van digitale beeldrekonstruktie. Ook de foto-industrie 

toont tegenwoordig belangstelling voor de digitale beeldrekonstruktié, 

met name voor het restaureren (opscherpen) van bewogen of gedefocus-

seerde kleurenfoto's ten behoeve van de consumentenmarkt. 

In dit rapport za l aandacht worden besteed aan de digitale rekonstruk

tie va n kleurenfoto's m.b.v. i n het frekwentiedomein werkende rekonstruk

tiefilters [1, 3, 8, 20]. Voor de implementatie van deze filters stond 

een "genera! purpose" computer systeem ter beschikking, waaraan een zo

genaamd€: arrayproces sor is toegevoegd. Deze arrayprocessor maakt het mo

gelijk om grote hoeveelheden data, denk aan beelden, zeer snel te bewer

k en. Va nwege de s p eciale architectuur, met een z.g. "pipeline" · en een ge

scheiden data- en programmageheuger., is de arrayprocessor tevens in staat 

om een twee-dimensionale fast Fourier transferm (FFT) daadwerkelijk zeer 

snel u i t te voeren, dit in tegenstelling tot conventioneel gestruktureer

de comput e rs. Me t name de ze laatste eigenschap maa kt dat filters, die in 

het frekwentiedomein werken, bij uitstek geschikt zijn voor implementatie 

op een arr ayprocessor. De rekentijd voor het rekonstrueren van één enkele 

kleure nf oto kan hierdoor teruggebracht wor den van ve le minuten (of zelfs 

uren) tot enkele sekonden. 

Alvorens eni ge r ekons truktiefilters te formuleren, zal i n hoofdstuk 2 

eerst worden ingegaan op de model vorming van het beeldvormend systeem en 

van het registratieproces. Tevens zullen twee veel voorkomende typen ver

vorming , bewegings enscherpte e n defocus s ering, wor den besproken, en zal wor 

den i ngegaan op het digita l iseren van beelden. 
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In hoofdstuk 3 zal vervolgens een aantal in het frekwentiedomein werkende 

rekonstruktiefilters worden besproken, die gebaseerd zijn op het in hoofd

stuk 2 opgestelde model van het beeld(ver)vormend systeem en die gebruik ma

ken van vcrschillende optimaliseringscriteria. 

In hoofdstuk 4 zal worden ingegaan op de gevolgen van de eindige afme

tingen van een beeld voor de rekonstruktie. Het gebruik van de 2-D FFT im

pliceert dat het beeld periodiek wordt verondersteld in horizontale en ver

tikale richting. Bestaan er aanzienlijke grijswaarden-verschillen tussen 

boven- en onderrand en/of linker- en rechterrand van het beeld dan uit zich 

dat in strepenpatronen ("ringing") in het rekonstruktieresultaat, hetgeen 

in sommige gevallen zeer storend kan zijn. Om deze randeffekten zoveel mo

gelijk te onderdrukken worden twee interpolatiemethoden besproken, lineaire 

interpolatie en interpolatie m.b.v. een derde-orde polynoom, om tegenover

liggende randen zoveel mogelijk op elkaar te doen aansluiten. 

In hoofdstuk 5 wordt beknopt de werking van de APSOO arrayprocessor van 

Analogie besproken. 
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2. MODELVORMING 

2.1. Inleiding 

Al vorens we tot beeJ.cirekonstruktie kunnen overgaan, dient de vervorming 

die een obj~kt (oorspronkelijke scène) ondergaat t.g.v. beeldvorming en 

-registratie, gemodelleerd te worden. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed 

aan het opstellen en uitwerken van zo'n model. Dit betekent uiteraard dat 

~en vereenvoudigde doch handzame voorstelling wordt gegeven van hoe in de 

praktijk e~n beeld wordt gevormd c.q. vervormd. 

Uitgec;aan wordt van de volgende schematische voorstelling van een beeld

vormend systeem, zoals weergegeven in figuur (2.1). 

x' 

objekt ó:x',y') 

objekt-vlak 

beeldvormend 
systeem 

Figuur (2.1). Beeldvorming en -registratie. 

x 

",...., 
_""" I 

(. I 
1 g(x,y) I 

:0: I ) 
I "," 

beeld-vlak 

sensor 
(TV,film) 

y 

Uitgestraalde danwel gereflecteerde energie (b.v. lichtgolven, röntgen

straling) van een objekt in ·het objektvlak doorloopt een twee-dimensionaal 

be€:ldvormend systeem (b.v. een optisch lenzen-stelsel), en creëert een beeld 

in het beeldvlak. Dit beeld wordt afgetast met een sensor en geregistreerd 

op film (fotochemisch) of TV (foto-elektrisch) . Vanwege fysische onvolkomen

heden zullen er altijd enige degradaties optreden tijdens de beeldvorming 

en -regisLratie. 

Figt!ur (2.2) beschrijft in blokschematische vorm de beeldvorming en -registra

tie van figuur (2.1) • 



f(x,y) 

objekt 
(scène) 

h 

2-D lineair 
systeem 

b (x,y) 
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s 

geheugenvrij 
niet-lineair 
s y steem 

ruisbron 
n(x,y) 

g(x,y) 

afbeelding 

'----------~--------__;~---------~.~-------__/ 
beeldvorming registratie 

Figuur (2.2). Blokdiagram van het be~ldvormings- en registratieproces. 

De ooxspronkelijke scène of objekt in het objektvlak wordt beschreven door 

de reëele funktie f van de spatiële variabelen x en y. Voor kleurenbeelden 

i s f een v e ctoriële funktie met als elementen de primaire kleurcomponenten 

r o od, g roen en blauw. Het beeldvormend s ysteem wordt in onze benadering ge 

model leerd a ls een t we e-dimens ionaal (2-D) linea ir systeem met e en 2-D i m

pulsresponsie of puntspreidingsfunktie (PSF) .h. Aan de uitgang van dit sys

teem ontstaat het vervormde beeld b(x,y). De lineariteitsaanname van het 

s y steem is voor een aantal veel voorkomende typen vervorming zoals bewegings

ens cherpte e n defocussering e e u goede b e nadering. Het v e rvormde beeld wor dt 

vervolgens afgetast en geregistreerd. Het registratieproces betreft een niet

lineaire geheugenvrije transformatie (puntoperatie) , die we symboliseren met 

de funkties in figuur (2.2). 

Ten~lotte wordt, omdat de b e eldsensor niet ideaal is, additieve ruis toe

g e vo egd aan h e t gereg istreerde beeld. Op de aanname va n a dditi viteit zal i n 

parágraaf (2.3) nader worden ingegaan. We nemen eenvoudigheid~halve aan, dat 

het aftasten en registreren van het beeld de enige bron van ruis i s . 
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De beeldvorming kan nu beschreven worden m.b.v. de volgende superpositie

iutegraal met PSF h: 

b (.x:,y) 

00 00 

' :::: ) f 
-00 -00 

h(x,y,x' ,y') f(x' ,y') dx'dy'. 

Het gere9istreerde beeld wordt dän gegeven door 

g(x,y) s{b (x,y)} + n (x,y). 

( 2.1) 

(2. 2) 

Het beeldrekonstruktieprobleem komt nu neer op het scltatten van f, gegeven 

de PSF h, het geregi~treerde beeld g, de niet-lineaire funktie s en enige 

a priori kennis (vaak van statistische aard) omtrent de ruis n en het ob

jekt (scène) f. 

2.2. Beeldvorming 

De punt.sp.t:eidingsfunktie 11 in vergl. (2 .1) is afhankelijk van alle vier 

d~ coördinaatvariabelen (x,y,x' ,y'). De PSF is voor verschillende objekt

punten verschillend en wordt aangeduid als "verschuivingsvariante" PSF 

(''space-variant point-spread function", SVPSF). Als de PSF voor elk objekt

punt gelijk is, betekenL dit dat de PSF alleen afhankelijk is van x-x' 

en y-y'. Hel beeldvormend systeem dat aldus ontstäat heeft een verschuivings

invariante PSF ("space-invariant point-spread function", SIPSF). 

ue superpositie-integräal in vergl. (2.1) gaat dan over in een convolutie

integraal 

00 00 

b (x,y) f f h(x-.x:',y-y') f(x',y') dx'dy', ( 2. 3) 
-oo -oo 

welke ook wel wordt genoteerd als 

b(x,y) h (x,y) G f (x,y). (2.4) 

Indien we op een convolutie-integraal de twee-dimensionale Fourier-transfor

mati e toepassen, gaat deze over in een vermenigvuldiying in het frekwentie-

domein, zodat 

( 2. 5) 
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waarin B, H en F resp. de Fourier-getransformeerden zijn van b, h en f, 

en w
1 

en w
2 

de spatiële frekwenties voorstellen. 

Een verdere vereenvoudiging is mogelijk door het beeldvormend proces 

scheidbaar te veronderstellen. Een vuntspreidingsfunktie is scheidbaar, 

inàien deze kan worden geschreven als 

h(x,y,x 1 ,y') = h
1 

(x,x 1
) h

2
(y,y 1

), (2.6) 

of, in het geval van een SIPSF als 

h(x-x 1 ,y-y') = h
1 

(X-X 1
) h

2
(y-y'). ( 2. 7) 

Is de p~:ntspreidingsfunktie scheidbaar, dan kunnen de integratie s van vergl. 

( 2. 1) achter elkaar worden uitgevoerd en wordt 

00 

[~00 h 2 ( y f y I ) f (X I I y I ) dy I ] b(x, y ) = f h
1 

(x,x 1
) dx 1 

-oo 
( 2. Sa) 

"' 
[; h 

1 
( X I X I ) f (X 1 

I Y I ) dX I ] f h2(y,y1) dyl, 
-oo -oo 

(2.8b) 

in het geval van een SVPSF, en 

00 
[~oo h 2 (y-y') f(x 1 ,y') dy' ] b(x,y) = f h

1 
(x-x 1

) dx 1 

-oo 

(2.9a) 

00 [7 h
1
(x-x')f(x 1 ,y 1 )dx'] dy 1

1 f h2 (y - y I) 
_.., -00 

( 2. 9b) 

voor e en SIPSF . 

De scheidbaaLheid van de puntspreidingsfunktie is ook door te voeren in 

het Fourier-domein. Twee-dimensionale Fourier-transformatie van vergl. (2.9) 

g eeft 

( 2. 10) 

Ve rgl. (2 .9) e n vergl. (2.10) tonen het b e eldvormend p r oces als onafhanke

l ijk e hori zontale en ve rtika le processen , in resp. h e t plaats- e n h e t fre

kwentie dome i n . 

De voornoemde vergelijkingeu zijn de fundamentele mathematische beschrij

vingen va n het beeldvorrnings proces, waarin de puntspre i dingsfunktie een cen

trale r ol speelt. Als voorbeeld zulle n t we e veel voor komende gevallen van ver

vorming worde n besproken, t e we t e n bewegingsenscherpte e n defo c ussering, bei

de n in termen van de puntspreidingsfunktie. 
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Bewegingsenscherpte doet zich vooral voor in de fotografie, waar een be

paald eindig belichtingsinterval [O,T] geldt. Stel, dat er een relatieve be

weging tussen objekt en beeldvormend systeem is (of meer algemeen, tussen ob

jekt en te vormen be:eld), dan zal een objektpunt zich uitbreiden tot een lijn 

in het beeld, volgens de richting van de beweging. Indien deze beweging gedu

rende het interval [O,T] een constante snelheid v heeft, en bovendien slechts 

in horizontale richting is, dan zal het beeld vervormd zijn met horizontale 

lineaire bewegingsonscherpte. De PSF h(k,~) heeft dan de volgende vorm [18]: 

h (x,y) 
1 

0 ~ y ~ vT; x=O (2.11) 
vT 

0 elders. 

De diskrete versie hiervan, die we bij de rekonstruktie zullen gebruiken 

(zie ook par. 2.4), is: 

h (k 1 .Q.) 
1 

L+l 

0 

.Q.=0,1, ••• ,L; k=O (2 .12) 

elders. 

Hierin is L het (geheel) aantal punten waarover de beweging zich uitstrekt. 

Duidelijk is, dat indien L=O, er geen vervorming is. 

In figuur (2.3) is schematisch een mogelijke oorzaak van defocussering 

toegelicht. In dit geval valt de afbeelding van één objektpunt via het 

beeldvo.r.mend systeem niet exact op het vlak van het te vormen beeld, maar 

erachter. 

Het gevolg is, dat indien het beeldvormend systeem een cirkelvormige aper

tuur heeft, dit ene objektpunt zich in het beeld zal uitsmeren tot een cir

kelvormige vlek. De PSF heeft dan de volgende vorm [18]: 

h (x,y) a(x,y) 
2 2 2 

x +y < R 

(2. 13) 

0 elders. 

Hierin is a(x,y) een nader vas~ te stellen funktie van x en y. Diskretisering 

van de continue PSF op een vierkant raster geeft 
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.. ;; .. 

objektpunt beeldvormend systeem beeldvlak 

Figuur (2.3). Defocusseringsonscherpte. 

h(k,t) a(k,R.) 

(2 .14) 

0 elders. 

Omdat k e n R. h i er slacht.s gehele waarden mogen aannemen, zal de voorheen 

continue vlek zich nu voordoen als een rooster van punten, die tezamen e en 

benadering van een cirkel vormen. In figuur (2.4) is een voorbeeld gegeven 
2 ., 

voor R =,. 

• • • 
• • • • • 

• • x • • 

• • • • • 
• • • 

Figuur (2 .4). Roosterpatroon van de cirkel k
2

+R.
2 ~ 7. 

Goede b e naderingen v ru1 een cirkel wo rden gegeve n bij o.a. R
2

=3,7,1 2 en 19 [ 18] 



-9-

Nu rest nog de vraag hoe we de funktie a(k,~) zullen invullen. Hiervoor 

zijn twee modellen gebruikt, het zogenaamde "pillen-doos" ("pill-box") 

model, en het "cosinus-kwadraat" ("cosine~squared") model [7]. 

(1) Pillen-doos model. 

D..i.t is het eenvoudigste model voor defocusseri11g. Er wordt veronder

steld dat de waarde van alle punten even groot is zodat de diskrete 

PSF wordt: 

1 
h(k,~) = c 

0 

Hieriu mol::!t c voldoen aan 

<XI <XI 

c = ~ h (k, i) , 

k=-oo R.=-oo 

= 
(2. 15) 

~:!lders. 

(2.16) 

om te Lorgen dat de totale som gelijk aan 1 is. Dit wil niets anders 

zeggen, dan dat er bij de ueeldvorming geen energie verloren gaat of 

bijkomt. Tenslotte is de continue funktie nog geschetst in figuur (2.5) . 

h {x,y) 

x 

Figuur (2 . 5). Pillen-doo s mode l voor defocussering. 
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(2) Cosinus-kwadraat model. 

Een meer met de werkelijkheid overeenkomende PSF voor defocussering 

wordt verkregen met een cosinus-kwadraat funktie [7]. De continue 

mat..'-,ematische beschrijving hiervan is: 

1 
2 2 

2 2 
h(x,y) 2(x +y .!!..) 2 

.cos x +y < R 
c 2 2 

R 
(2.17) 

= 0 elders, 

met 

00 00 

c = f f h(x,y) dxdy. (2.18) 
-oo -\.IJ 

De continue puntspreidlngsfunktie is geschetst in figuur (2.6). 

h (x,y) 

x 

Figuur (2.6). Cosinus-kwadraat model voor defocussering. 

De definitie van de cosinus-kwadraat in het diskre te geval is zo ingericht, 
1T 1T 

dat de waarden waar de cosinus nul wor dt, dat i~ b ij - 2 e n + 2' op de be ide 
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assen juist één punt buiten de (diskrete) cirkel vallen, dus 

h (k, ,9_) 
1 
c 

(2. 19) 

0 elders. 

waarin c weer aan vergl. (2.16) voldoet. 

2.3. Beeldregistratie 

Beeldregistratie vinut in hoofdzaak volgens twee manieren plaats: foto

elektrisch of fotochemisch [14]. Voorbeelden hiervan zijn resp. registratie 

met een televisiecamera of op film. Als voorbeeld zal hleronder de registra

tie op film nader worden besproken. 

Fotografische film is gebaseerd op de eigenschappen van zilver-zouten 

(b.v. AgCl, AgBr) om beelden te registreren. Zilver-zouten veranderen bij 

blootstelling aan licht, zodat de inwerking van bepaalde chemicalie~n, ont

wikkelaars, resulteren in de neerslag van vrij zilver. Hurter en Driffield 

[16] hebben op experimentele wijze gevonden, dat de massa van het neergesla

gen zilver lineair verband houdt met de logaritme van de totale belichting E, 

welke gedefinieerd is als de integraal van de lichtintensiteit over het tijds

interval van de belichting. Naast dit verband is er ~en gebied van verzadiging, 

waar alle zilver is neergeslagen, en een gebied waar wat zilver is neergesla

gen, zelfs in de afwezigheid van licht (een ekwivalent in ue TV-techniek 

wordt wel "donkerstroom" genoemd). Deze relatie is grafisch weergegeven als 

in figuur (2.7), waarD de optische dichtheid voorstelt. In het gebied waar 

de film-responsi~ lineair is, geldt een zuiver logaritmisch verband, volgens 

In 

gamma 

tief 

niet 

D y log E - D . 
0 

(2.20) 

vergl. (2.20) is y ue helling van het lineaire gebied. Dit is de z.g. 

van de filUJ. Een film met een negatieve y staat bekend als een posi-

materiaal, en omgek~erd. D is de offset, omdat het lineaire gedeelte 
0 

door de oorspi:ong loopt. We neme u aan dat deze offset verwaarloosbaar 

is, zodat we het model voor Leeldregistratie van vergl. (2.2) m.b.v. vergl. 

(2. 20) kunue n schrijven als 

g (x,y) - y log {b (x,y)} + n (x,y). (2.21) 
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D 
verzadiging 

y tgcx 

log E 

Fig. (2.7). Film responsie-kromme. 

Als we tenslotte aannemen, dat het contrast in het beeld b niet te 

hoog is, dan kan de logaritme benaderd worden met een lineaire funktie, 

zodat vergl. (2.21) overgaat in 

g (x,y) "' y b (x,y) + n (x,y). (2.22) 

Hoewel dit niet noudzakelijk is, wordt voor het gemak meestal y=1 genomen. 

De additiviteit van ue ruis n in vergl. (2.2) is gerechtvaardigd op ba

s is van de aard van ruis in beeldsensoren [ 13]. Voor film-registratie sys

temen is de ruis hoofdzakelijk afkomstig van de korrel-struktuur van de film. 

Ten eerste zijn de grootte en de vorm van de korrels willekeurig. Ten tweede 

zullen twee schijnbaar identieke korrels niet gelijk reageren op dezelfde 

hoeveelheid licht. Deze willekeurigheid Vdll het filmmateriaal resulteert in 

de zogenaamde korrelruis. 

Korrelruis is een zeer ~omplexe signaal-afl1ankelijke vorm van ruis. Een 

vereenvoudigde aanname, die de werkelijkheid niet al te veel geweld aandoet, 

is de ruis additief te veronderstellen met een constante variantie, met 

betrekking tot de optische dichtheid van de film. Bovendien hebben pogingen 

tot beeldrekonstruktie op basis van een model met signaal-afhankelijke ruis 

aangetoond, dat hier slechts zeer weinig mee te winnen is [22], zodat in het 

vervolg van dit verslag deze additiviteitsaanname wordt gehanteerd. 
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2.4. Digitalisering 

Omdat het geregisLreerde beeld digitaal bewerkt wordt, zal het eerst 

bemonsterd ~n gekwantiseerd moeten worden. De bemonsteringsfrekwenties 

moeten voldoen aan het Nyquist-theorema, dat ook in twee dimensies voor 

beelden bewezen kan worden [14]. Een beeld is in het algemeen niet band

breedte-begrensd, daarom kunnen vouweffekten optreden tijdens het bemon

steren van het beeld. In de é~n-dimensionale si~laalverwerking wordt het 

vouweffekt voorkomen door laagdoorlaatfilters te gebruiken, die afvallen 

tot nul bij de Nyquist-frekwentie van de bemonsteraar. In de digitale 

beeldverwerking is deze analoge filtering van de data niet zo eenvoudig. 

Het is soms mogelijk oru een copie van het origineel te rnakeu dat. iets 

gedefocusseerd is, echter, een copie introduceert extra breedbandige kor-

relruis. 

Vouweffekten in beelden zijn het weest hinderlijk wanneer de visuele 

patronen periodiek zijn. Bemonsteren van zo'n periodieke struktuur met 

een te lage frekwentie geeft Moiré-patronen in de weergave; de effekten 

hiervan zijn vaak wel storend, maai: niet desastreus, en kunnen eenvoudig 

gedeLecteerd worden, waarna een hogere bemonsteringsfrekwentie kan worden 

gekozen. Het totale effekt van zelfs een bescheiden vouweffekt kan vaak 

niet worden gedetecteerd in het bewerkte of onbewerkte beeld. Indien een 

groot gedeelte, circa 95 procent van de spati~le frekwentie-energie van 

het beeld beneden de Nyquist frekwentie ligt, dan veroorzaakt het vouw

effekt geen zichtbare vervorming [15]. 

Als het beeld eenmaal is bemonsterd, dan moeten de benx:msteringen gekwan

tiseerd worden, zodat het beeld digitaal opgeslagen kan worden. Dit betekent 

ddt het continue berei k van de mogelijke waarden van elke bemonstering opge

deeld moet worden in diskrete gebieden. Elk gebied kan ddn door een bepaald 

getal in de computer gerepresenteerd worden. Kwantiseringsfouteu zijn ekwiva

lent aan optelling van een stochastisch proces (ruis) bij de originele data. 

De ke uze van de beslissingsgebieden wordt vaak bepaald door de wens om deze 

z.g. kwantiseringsruis te minimaliseren [3]. 

Corrbineren we nu de Leeldvormings-vergelijking van vergl. (2.3) en de 

registratie-vergelijking van vergl. (2.22) met y=l, dan komen we tot het in 

dit verslag gebruikte vervormingslliDdel 

g (x,y) f f h(x-x' ,y-y') f(x',y') dx'dy' + n(x,y), (2.23) 
-oo -oo 

welke ook geschreven kan worden a ls 
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00 00 

g(x,y) j ! h(x' ,y'} f(x-x' ,y-y') dx'dy' + n(x,y). ( 2. 24) 
-CO -00 

Schrijven we vergl. (2.24) in diskrete vorm, dan geeft dit 

00 00 

g (k, X.) h(m,n) f(k-m,R..-n) + n(k,i), (2. 25) 
m=-oo n==-oo 

waarin k,R..,m en n diskrete variabelen zijn. Deze vergelijking is de alge

mene uitdrukking voor een 2-D diskrete c;onvolutie, waarin de PSF h(m,n) 

een oneindig uitgestrekte impulsresponsie ("infinite-duration impulse re

sponse", IIR) bezit. In de werkelijkheid wordt de waarneminggin het punt 

(k,i) slechts bepaald door beeldpunten van het objekt f die in een kleine 

omgeving rond het punt (k,R..) liggen, terwijl bijdragen van .!Junten die ver 

van het punt (k,X..) verwijderd zijn onbeldngrijk worden geacht. Met andere 

woorden, het beeldvormend systeem kan goed worden benaderd door een systeem 

met een eindig ui L.gestrekte impulsre::;ponsie ("fini te-duration impulse .re

spouse", FIR), zodat de somrnatie van vergl. (2.25) slechts behoeft te worden 

uitgevoerd over een eindig aantal punten. In dat geval kan vergl. (2.25) wor

den geschreven als 

g (k, i) h (m,n) f (k-m, 9..-n) + n (k, X.), (2.26) 
m==-m 

1 
n=-n 1 

waarin het gebied. (-ru
1 

..::_ m < m2 , -n
1 

< n ..::_ n 2) de afmetingen ("support") 

van de PSF h(m,n) bepaalL. 

Fourier-transformatie van vergl. (2.26) levert ons vervolgens het verver

mingsmedel in heL frekwentiedomein. De 2-D diskrete Fourier-transformatie 

is gedefinieerd als 

F(u,v) 
M-1 N-1 [ ] 
k:O ·.:a f (k, 9..) exp - 2ni (~u + ~v) (2. 27a) 

f (k' i) 
l M-1 N-1 [ t ] 

I I F(u,v) exp 2ni (kMu + Nv) , 
i-IoN u==O v=O 

(2.27b) 

waarin de Wdarden M en N de (eindige) afmetingen zijn van de bemonsterde 

funktie f(k,X..), en waarmee vergl. (2.26) overgaat in 

G (u,v) H(u,v) • F(u,v) + N(u,v), (2.28) 
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waarin G, H, F en N ~esp. de Fourier-getransformeerden zijn van g, h, f 

en n, en u en v de diskrete spatiële frekwenties voorstellen. 

Aan de hand van het model volgens vergl. (2.28) zullen we in het vol

gende hoofdstuk een aantal rekonstruktie-methodes bespreken. 
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3 • REKONSTRUKTIE 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een aantal frekwentiedomein-beeldrekonstruktie 

me~1oden worden besproken, die uitgaan van het in het voorgaande hoofd

stuk afgeleide model van een vervormd beeld (vergl. 2.28): 

G(u,v) = H(u,v) F(u,v) + N(u,v). 

Getracht :.c.al worden een "zo goed moyelijke" schatter te vinden voor 

f (x,y) op basis van een te definiëren kwali teits- of foutcrite:dum. 

De eerste stap die daartoe gezet moet worden om tot een zinvolle re

konstruktie te kunnen overgaan, is na te gaan wat voor vervorming het 

beeld heeft ondergaan, de z.g. vervormingsidentifikatie. In sommige geval

len zijn er voldoende redenen aanwezig om aan te nemen àat het originele 

onv~rvormue beeld f(x,y) geisoleerde objektpunten bevat, welke direkt de 

PSF in het vervormde beeld representeren. Ook is het mogelijk de PSF a 

priori te bepalen op grond van kennis omtrent de eigenschappen van het 

beeldvormend systeem; bij fotografie kan b.v. de PSF van de lens en van 

de gebruikte film gemeten worden. Opg~merkt dient te worden dat sommige 

vervormingseffekten van de lens ~n van de film plaats-variant en niet

lineair zijn, en dan niet passen in het bovenstaande eenvoudige model. 

In veel andere gevallen is het systeem dat de vervorming veroorzaakt niet 

voorhand~n, zoals bij atmosferische turbulentie, bewegingsvervorming en 

defccussering. De PSF kan dan worden gemodelleerd met behulp var. a priori 

kennis omtrent de beschrijving van een dergelijk fysisch proces. Bijvoor

beeld is het gebruikelijk (zie par. 2.2.1) om lineaire eenparige bewegings

enscherpte te modelleren m.b.v. een PSF met een constante awplitude over 

een zeker interval. In dit geval reduceert het vervormingsidentifikatiepro

bleem :.c.ich tot het meten van dit interval in het plaatsdomein, of tot het 

bepalen van de afstand tussen de nuldoorgangen van de overdrachtsfunk.tie 

(hier een Sine-funktie) in het frekwentiedomein. Spectrale en cepstrale tech-

nieken om deze nuldoorgangen te bepalen worden besproken in (3,7,9]. Deze fre

kwE·ntiedom~intechnieken hebben echter een aantal tekortkomingen [4]. Als voor

beeld hiervan het feit dat een gaussische PSF, die geen nuldoorgangen bezit in 

het frekwentieàomein, met deze technieken niet kan worden gefdentificeerd. 

Vandaar dat naast frekwentie-domeintechnieken ook identifikatietechnieken in 

het plaatsdomein zijn ontwikkeld. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een on

vervormd beeld voldoende nauwkeurig kan worden gemodell~erd m.b.v. een auto

regressief (AR) proces van lage orde [6,23]. Het verschuivings-invariante 
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vervormde beeld kan dan worden beschreven m.b.v. een autoregressief moving

average {ARMA) model. Het bepalen van de vervorming is dan op te vatten als 

een ARMA-identifikatieprocedure, waarbij de AR-co~fficiênten de modelcoëffi

ciënten vormen van het onderliggende AR-proces en de MA-coëfficiënten de ver

vormingsparameters [5]. In dit verslag wordt waar nodig gebruik gemaakt van 

de in [5] en (7] beschreven identifikatie-methoden. 

De ruis wordt gemodelleerd als een realisatie van een stochastisch proces. 

Sommige rekonstruktiefilters maken gebruik van het vermogensdichtheidsspec

trum van de ruis, terwijl andere rekonstruktiemethoden slechts de variantie 

van de ruis nodig hebben. In het geval van experimenteel verkregen beeld-data 

is het mogelijk om de variantie van de ruis te verkrijgen uit vlakke gebieden 

van het beeld, waar de afwijkingen van een gemiddelde waarde veroorzaakt wor

den door de ruis. Een schatting van het vermogensdichtheidsspectrum kan ver

kregen worden indien het vlakke gebied van redelijke afmetingen is {b.v. 64 

x 64 pixels) . 

Het is tenslotte belangrijk om op te merken, dat zelfs ruet een maximum aan 

a priori kennis, vanwege het stochastische karakter van ue ruis geen één-één

duidige oplossiHg van vergl. {2.28) mogelijk is. De verschillende rekonstruk

tiemethoden zoeken eerder een "zo goed mogelijke" schatting van f{x,y), waar

bij het criterium "zo goed mogelijk" slechts de a priori aannames weerspie

gelt, die in de betreffeude rekonstruktiemethoden zijn ingebouwd. 

3.2. Het inverse filter 

De meest eenvoudige rekonstruktiemethode wordt verkregen door de ruisterm 

in vergl. (2.28) te verwaarlozen, zodat de volgende multiplicatieve relatie 

wordt gevonden tussen het vervormde beeld G(u,v) en het onvervormde beeld 

F (u,v); 

G{u,v) H(u,v) • F(u,v). 

Herschrijven van vergl. (3.1) geeft vervolgens 

F (u, v) 
G(u,v) 
H(u,v) 

{3. 1) 

( 3. 2) 

Dit impliceert, dat indien H(u,v) bekend is, we f{x,y) kunnen rekonstrueren 

door in het Fourier-uomein G(u,v) te vermenigvuldigen met 1/H(u,v) en dan 

de inverse Fourier-transformatie toe te passen. Met andere woorden, de over

drachtsfunktie L(u,v) van het inverse filter is: 

L (u, v) 
1 

(3. 3) 
H {u, v) 
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Een aantal problemen rijst echter iudien men praktisch gebrui k wil maken 

van vergl. (3.2). Zu kunnen er punten of gebieden in het (u,v)-vlak zijn , 

waar H(u,v) = 0. Indien er geen ruis aanwezig is, dan bezit G(u,v) ook nul

punten op deze frekwenties, hetgeen leidt tot een onbepaald systeem. Dus, 

zelfs in àe afwezigheid van ruis is het in het algemeen onmogelijk f(x,y) 

exact te reconstrueren indien H(u,v) nulpunten in het (u,v)-vlak bezit. 

Als echter H(u,v) een aftelbaar oneindig aan~al nulpunten bezit, dan is 

f(x,y) in principe exact rekonstrueerbaar [20]. 

In aanwezigheid van ruis zullen de nulpunten van G(u,v) en H(u,v) niet 

samenvallen. Daarom zal in de buurt van een nulpunt van H(u,v) de deling 

in vergl. (3.2) tot zeer grote waarden aanleiding geven. In feite, als er 

additieve ruis aanwezig is, hebben we de volgende relatie (vergl. (2.28)): 

G (u,v) H(u,v) . F(u,v) + N(u,v), 

zodat toepassen van het i11verse filter resulteert in 

G(u,v) 
H(u,v) 

N(u,v) 
F (u, v) + -:--:'-:

H (u, v) 
( 3. 4) 

In de buurt van nulpunten van H(u,v) kan de term N(u,v)/H(u, v ) een veel 

grotere amplitude bezitten dan F(u,v). Vooral omdat H(u,v) in veel gevallen 

suel afvalt, terwijl N (u, ·.r) vaak een "wit" breedbandig karakter vertoont. 

De inverse transformatie van G(u,v)/H(u,v) zal dan sterk bernvloed worden 

door deze grote waarden, en zal niet langer op f(x,y) lijken. In plaats 

hiervan zal het snelle ruisachtige variaties vertonen (hoogfrekwent ruis) 

en zal zeker niet leiden tot een betekenisvolle rekonstruktie van f(x,y). 

He~ inverse filter staa~ de ruisterm in vergl. (2.28) dus niet toe en 

kan daarom slechts bruikbare resultaten geven, indien de signaal-ruisverhou

uing hoog is (> 60/70 dB) . In de praktijk komen zulke hoge signaal-:t·uisver

houdingen zelden voor, zodat de meer overwogen methoden, die hieronder be

schreven worden, betere resultaten zullen opleveren. 

J.3. Het Wiener filter 

Een manier om de "willekeur" in het inverse filter te vermijden is door 

de ruis expliciet in beschouwing te nemen, volgens vergl. (2.28), en door 

een rekonstruktiemethode (foutcriterium) te defini~ren die de één of andere 

maat van het verschil tussen het origineel f(x,y) en de schatting f(x,y) 

minimalis eert. Een maat die zeer intensief wordt gebruikt vanwege zijn ma

thematische eenvoud is de gemiddelde kwadratische fout: 



minimaliseer 
f 

~ 2 
E{ (f-f) } • 
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(3. 5) 

De overeenkomstige definitie van het minimaliserings-probleem van v€'rgl. 

(3.5) in het Fourier-uomein luidt: 

minimaliseer 
F 

~ 2 
E{ jF-F I } I (3.6) 

waarin F en F resp. de Fourier-getransformeerden zijn van f en f. De re

sulterende schatter noemt men kleinste kwadraten schatter ("minimum mean 

square error"-estimator 1 MMSE-estimator). Deze schatters zijn in het alge

meen niet-lineair. We beperken ons echter tot lineaire kleinste kwadraten 

schatters (LMMSE-estimators) . Opgemerkt dient te worden, dat lineaire 

kleinste kwadraten schatters uij Gaussische processen leiden tot een abso

luut minimum van de gemiddelde kwadratische schattingsfout (LMMSE = MMSE) . 

In dit geval hebben niet-lineaire schatters gebaseerd op dit criterium geen 

voordeel. 

We concentreren ons op een schatting van F (en dus van f) 1 die wordt 

verkregen door een lineaire operatie op het geregistreerde beeld, 

F(u,v) = L(u,v) • G(u,v). ( 3. 7) 

Deze lineaire operatie is de overdrachtsfunktie van het Wiener filter, en 

wordt gegeven door (voor de afleiding zie bijlage A): 

L (u,v) 
H* (u, v) 

(3. 0) 
2 

S (u 1 v) 

IH(u,v)l + n( ) 
sf u 1 v 

waarin s (u,v) het vermogensdichtheidsspectrum is van de ruisterm n(k 1 i), 
n 

Sf(u,v) het vermogensdichtheidsspectrum van het onvervormde beeld f(k,R.) 

en * complex geconjugeerde aanduidt. 

De e.fleiding van dit filter is gebaseerd op de volgende aannames [8]: 

(1) De functies f(k,R.) en g(k,R.) zijn realisaties van homogene stochastische 

velden (dow.z., f(k,R.) en g(k,R.) zijn plaatsinvariant en de correlatiefunk

ties z.i.jn translatie-iuvariant), (2) de funkties f(k,R.) en n(k,R.) zijn onge

correleerd. 

In veel gevallen is het onwaarschijnlijk da.t aan al deze voorwaarden is voldaan, 

maar toch zal blijken dat het Wiener filter een aanzienlijke verbetering is 

t.o.v. het inverse filter. 
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De reden hiervoor kan worden gehaald uit de vorm van het Wiener filter 

in het (u,v)-vlak. Voor gebieden met een hoge signaal-ruisverhouding geldt, 

dat het Wiener filter het inverse filter benadert, of, als S (u,v) + 0, 
n 

dan 

F(u,v) 
G(u,v) 

+ -:---'--:
H(u,v) • 

( 3. 9) 

Gebieden met een lage signaal-ruisverhouding, ofwel waar Sf(u,v) + 0 1 

leiden tot 

F(u,v) + 0. ( 3 .10) 

Dit gedrag is niet onredelijk, omdat we niet kunnen verwachten enige infor

matie te verkrijgen uit spatiële frekwenties, waar de ruis volledig domi-

neert. 

Ook h~t afvallen naar nul van H(u,v) zoals besproken bij het inverse fil

ter zal de rekonstruktie uiet kunnen bederven, omdat de noemer van vergl. 

(3.8) niet beneuen de ondergrens kan komen, die gedefinieerd is als S (u,v)/ n 
Sf(u,v). De funktie H(u,v) kan zelfs nul worden terwijl er nog steeds een 

rekonstruktie gemaakt kan worden, ook in de aanwezigheid Vän ruis. In feite 

maakt het bestaan van ruis de rekonstruktie mogelijk wegens de aanwezigheid 

van de term S (u,v) in de noemer van vergl. (3.8). n 
De LMHSE- (of Wiene.c-) ::;chatter heeft aantrekkelijke eigenschappen en is 

reeds meL succes toegepast in een aantal praktische beeldrekonstruktieprobleme1 

In het geval van lage signaal-ruisverhoudingen echter zijn de rekonstruktie

resultaten visue~l niet erg aantrekkelijk. 

Dit kan de volgende oorzaken hebben: 

(1) De LMMSE-schatting i::; gebaseerd op lineaire aannames, terwijl er niet

lin~ari·tei ten aanwezig zijn in het registratieproces en in het menselijk 

visuele systeem dat de beelden evalueert. 

(2) De I...MlviSE is niet het criterium dat het menselijk visuele systeem van na

ture toepast. LMMSE-rekonstrukties voor lage signaal-ruisverhoudingen 

blijken zwaar te effenen; het menselijk oog is echter vaak bereid om 

meer zichtbare ruis te a~cepteren, in ruil voor extra beeldstruktuur 

die anders verloren gaat tijdens het rekonstruktieproces. 
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(3) De LMMSE-schatting veronderstelt homogene stochastische velden, hetgeen 

waarschijnlijk onvoldoende is om een betekenisvolle struktuur in beelden 

te beschrijven, en gebruikt alleen de covdriantie-informatie (in de vorm 

van de vermogensdichtheidsspectra Sn (u, v) en Sf (u,v)) van het stationaire 

model bij de schalting. 

Een praktisch nadeel van het Wiener filter is tevens dat het naast uitgebreidt:! 

a priori kennis van de puntspreidingsfunktie h bovendien gedetailleerde infor

matie vereist omtrent de beeld- en ruis-vermogensdichtheidsspectra. 

3.4. Geometrische gemiddelde filter 

Een rekonstruktiefilter dat een geheel andere foutmaat hanteert werd voor

gesteld dour Cannon [9]. Het filter tracht het vermogensdichtheidsspectrum 
-van het gerekonsLrueerde beeld f gelijk te maken aan dat van het originele 

beelJ f. Dit criterium kan worden geschreven als: 

(3.11) 

Indien we weer, net als bij het Wiener filter, een lineaire oplossing zoe

ken, dan is 

F(u,v) L(u,v) • G(u,v), ( 3. 12) 

en geldt voor het vermogensdichtheidsspectrum van F(u,v) 

(3.13) 

waarin s (u,v) het vermogensdichtheidsspectrum is van het te rekonstrueren 
g 

vervurmde beeld. Vullen we voor S (u,v) het vermogensdichtheidsspectrum van 
g 

ons vervormingsmodel in, dan leidt dit tot 

Sf- (u, v) 1

2 2 
IL(u,v) { IH(u,v) I Sf(u,v) + Sn (u,v)}. 

Indien we nu forceren dat het spectrum Sf(u,v) gelijk is aan Sf(u,v) 

(ve rgl. (3.11)), dan l e idt dit tot het volgende rekonstruktiefllter: 

IL(u,v) I 

(3.14) 

(3.15) 
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Dit filter wordt wel het "power-spectrum equalization" filter [ 1] of het 

homamorfe filter [3] genoemd. Met name het limietgedrag van dit filter is 

van belang. Indien S (u,v) ~ 0, dan geldt dat 
n 

jL(u,v) I + IH(~,v) I ' (3.16) 

d.w.z. het. filter gaat over in het inverse filter (zonder fase-informatie). 

Het Wiener-filter in de vorige paragraaf vertoont eenzelfde gedrag. Evenzo 

als het spectrum Sf(u,v) nul is, dan wordt IL(u,v) I = o. Een kenmerkend ver

schil tussen heL Wiener filter en dit filter volgt uit het geval wanneer 

H(u,v) = 0. Voor het Wiener filter (vergl. (3.8)) gold, dat dan de LMMSE

schatting nul was. In het geval van het homamorfe filter is echter 

IL<u,vJ I +[:~:::::]; ( 3. 1 7) 

Opgemerkt dient wel te worden dat het homamorfe filter slechts resulteert 

in een amplitude-filter, terwijl het Wiener-filter in staat is om ook fase

informatie te verwerken. H~t is echter mogelijk het filter van vergl. (3.15) 

uit te breiden met een fase-term [9]. 

Indien we veronderstellen, dat H(u,v) de nulfase bezit, ofwel dat de 

PSF h(k,i) symmetrisch is, àan kunnen wed~ overdrachtsfunktie van het 

homamorfe filter eenvoudig omschrijven naar een andere interessante vorm: 

L(u,v) [ 
1 ] ll 

H(u,v) 

[ 

H*(u,v) ]~ 
2 

S (u,v) 

IH(u,v) I + s:(u,v) 

( 3 0 18) 

Dit wordt het geometrisch gemiddelde filter genoemd, omdat deze beschouwd 

kdn worden als het geometrisch gemiddelde tussen het inverse en het Wiener 

filter. Dit filter bezit dus een tussenvorm tussen het opscherpende maar 

ruisgevoelige karakter van het inverse filter en het teveel ruisuitsmerende 

karakter van het Wiener fllter. 
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3.5. Gegeneraliseerd geometrisch gemiddelde filter 

Digitale beeldrekonstruktie kan gezien worden als een afruil tussen 

winst in ~esolutie en afnemende gevoeligheid voor ruis. Een goede re~olutie 

kan worden bereikt met het inverse filter, echter de ruisgevoeligheid van 

dit filter is veel te hoog gebleken. Anderzijds heeft het Wiener filter 

goede eigenschappen m.b.t. ruisreductie, maar introduceert als laag-doorlaat 

filter een verlies in resolutie. Stockham [21] stelde daarom voor om een 

filter te gebruiken, gebaseerd op vergl. (3.18) dat ligt tussen het inverse 

en het Wiener filter, het z.g. gegeneraliseerde geometrisch gemiddelde fil

ter. Exacter geformuleerd, een filter dat het mogelijk maakt, om de afruil 

tussen de twee filters in te stellen m.b.v. t~ee parameters a en y overeen

komstig het voorhanden zijnde probleem: 

L (u,v) 1 H*(u,v) 
[ Ja[ H (u,v) 

2 
S (u,v) 

IH(u,v) I + Y Sn( ) 
f u,v 

(3.19) 

Opgemerkt kan worden, dat indien a=~ en y=l, dit leidt tot het geometrisch 

gemiddelde filter van de vorige paragraaf. Het geometrisch gemiddelde fil

ter is dus één mogelijk compromis in het resolutie/ruis-probleem, net als 

het inverse filter (a=l óf y=O) en het Wiener filter (a=O en y=l). 

Het zal duidelijk zijn, dat indien H(u,v) nul wordt, het inverse gedeel

te van het filter groot zal worden en de gebruiker dit effekt zal willen 

onderdrukken door a een waa:t·de dicht bij nul te geven. Aan de andere kant, 

voor beelden met een hoge signaal-ruisverhouding en een H(u,v) die niet-nul 

is, zal men kiezen voor a > ~ en y = 1, in welk geval het inverse filter 

zal domineren. Het is ook mogelijk het inverse filter te konstrueren met 

a=l. Beelden met een lage signaal-ruisverhouding zullen gefilterd moeten wor

den met een lage a, om de invloed van het inverse filter op het resultaat 

klein te houden. 

Ter illustratie zijn in figuur (3.1) enige filterresponsies geschetst van 

een één-dimensionaal gegeneraliseerd geometrisch gemiddelde filter voor 

verschillende waardes van a. Hieruit valt af te lezen, dat indien a groter 

wordt, dus het filter richting inverse filter gaat, de nulpunten van H(u,v) 

steeds dominanter worden, en dus eventueel aanwezige ruis op die frekwenties 

opgeslingerd wordt. 
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(a) I H (w) I (b) (c) a=O.SO 

(d) a=0.60 (e) a=0.65 (f) a=l.O 

Figuur (3.1). Filterresponsies van het 1-D gegeneraliseerd geometrisch 

gemiddelde filter. 

3.6. Kleinste-kwadraten schatter met randvoorwaarden 

Het Wiener filter zoals dat in par. 3.3 is beschreven staat bij rekon

struktie àe aanwezigheid van beeldruis toe, maar is echter alleen dan suc

cesvol te noemen indien de signaal-ruisverhouding niet al te klein is en 

het onvervormde beeld en àe ruis als homogene stochastische velden te mo

delleren zijn met bekende vermogensdichtheidsspectra. Het is echter niet 

waarschijnlijk uat de aanname van homogeniteit voor het onvervormde beeld 

zondermeer geldig is en dat men het vermogensdichtheidsspectrum a priori 

. kent. Vandaar dat een methode die niet zoveel a priori kennis omtrent het 

onvervormde beeld vereis t mogelijkerwijs betere rekonstruktieresultaten 

op zal leveren. Eén zo•n methode is de z.g. kleinste kwadraten schatter met 

:candvoorwaarden ("constrained least squares filter") die het eerst werd voor

gesteld door Philips [17] en later is uitgebreid naar tw~e dimensies door 

Hunt [12]. 

Philips onderkende dat het bepalen van de numerieke inverse van integraal

vergelijkingen van de vorm van vergl. (2.23) behoort tot de klasse van slecht 
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gestelde problemen ("ill-posed problems"), en zodoende aanleiding zal geven 

tot wilde ruisopslingering, hoewel deze oscillaties onverenigbaar zijn met 

onze a priori kennis dat de oplossing een enigermate glad verloop dient te 

hebb&n. Philips verbond daarom aan de oplossing een numerieke maat voor glad

heid, waarvoor hij op mathematische gronden de tweede afgeleide van de reken-
A 

s truk. tie f koos. 

Als we hier voorlopig in het midden laten welke maat we kiezen, dan kan 

het criterium in het algemeen worden gesteld als: minimaliseer een zekere 

(lineaire) operatie c op de rekonstruktie f, of 

minimaliseer E{[c(f) ]
2

}, 
f 

met als randvoorwaarde 

A 2 2 
E{[g-h ~ f] } = E{n }. 

(3.20a) 

(3.20b) 

De fysische betekenis van deze vergelijkingen kan als volgt ingezien worden. 

c is een lineaire operator die, wanneer toegepast op f, een maat is voor 

de hoeveelheid uitspi.eiding (gladheid). Het verschil g-h ~ f is een maat 

voor de fout tussen de vervormde beeld-data g en de convolutie van de rekon

struktie f met de PSF h. De randvoorwaarde in vergl. (3.20b) is geintrodu

ceerd, omdat we verwachten dat de gemiddelde kwadratische fout gelijk zal 

zijn aan E { n 2 }. 

De kleinste-kwadraten methode met randvoorwaarden kan daarom beschouwd wor-

den als het vinden van de gladste llneaire rekonstruktie die verenigbaar is 

met het vervormde beeld g, dat is, die voldoet aan de randvoorWaarde van 

vergl. ( 3. 20b) • 

Het minimaliseringsprobleem luidt in het diskrete 2-D Fourier-domein: 

minimaliseer E{jc(u,v) F(u,v) j2}, 

F(u,v) 

ten opzichte van 

{ I 1
2} E G(u,v) - H(u,v) F(u,v) 

(3. 21a) 

(3.21b) 

Deze vergelijkingen kunnen worden opgelost met behulp van de methode met de 

onbepaalde Lagrange-vermenigvuldigers (zie bijlage B(l)). De uitdrukking 

voor de overdrachtsfunktie van het filter die dan gevonden wordt is 
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L(u,v) = H*(u,v) 
(3.22) 2 2 , 

IH(u,v) I + Y lc(u,v) I 

waarin À = 1/y een Lagrange-vermenigvuldiger is, en C(u,v) de Fourier

g~transformeerde van de lineaire operator c. 

De parameter y moet zodanig worden ingesteld, dat aan de randvoorwaarde 

van vergl. (3.2lb) wordt voldaan, hetgeen vaak op iteratieve wijze wordt 

gedaan (zie bijlage B(2)) [12]. y is dus de parameter waarin de informa

tie omtrent de ruis zit opgesloten, en is dan ook omgekeerd evenredig 

met de variantie van de ruis; dit is geschetst in figuur (3.2). 

y 

0.4 

0.2 

o.o 
15 20 25 30 35 

SNR 

Figuur (3.2). y als funktie van de ruis-variantie, bij iteratieve bepaling 

van y, (voor defocussering met R
2
=19 en met de tweede afgeleide 

als gladheiU5maat) . 

De algemeenheid van de lineaire operator C waarmee we dit filter hebben afge

leid, stelt ons nu in staat om een verscheidenheid aan filters te ontwikkelen, 

met alle dezelfde struktuur als in vergl. (3.22). Bijvoorbeeld, indien 

C(u,v) 1, (3.23) 

dan wordt een minimum-norm oplossing voor f ge~ocht, hetgeen resulteert in 

L(u,v) 
H*(u,v) 

(3.24) 
jH(u,v) 1

2 + y 



-27-

In de limiet als y ~ 0 1 wordt het resulterende filter gedefinieerd als heL 

pseudo-inverse filter [2] 1 genoteerd als 

+ [H(u 1 v)] lim 
y~ 

{ 

H*(u,v) 

IH(ulv) 12 + 
(3.25) 

waarin de notatie [ ]+ verwijst naar de inverse van H(u 1 v), of de pseudo

inverse indien de inverse niet bestaat. Indien we kiezen 

C(u 1 v) [ ]
~ S (u 1 v) 

s:(UIV) I 

dan leidt dit tot het z.g. "parametrische Wiener filter", 

L (u,v) 
H*(u,v) 

2 
S (u,v) 

IH(ulv) I + y n( ) 
sf u,v 

(3.26) 

(3.27) 

terwijl met y=1 het traditionele Wiener filter wordt verkregen. M.b.v. de 

parameter y is het mogelijk om enigermate de signaalstatistiek (y < 1) dan

wel de ruisstatistiek (y > 1) te benadrukken. 

Tenslotte zullen hieronder nog twee belangrijke keuzes voor de operator 

C(u,v) worden besproken, te weten de Laplace operator (tweede afgeleide) en 

een visueel criterium, dat tracht ue eigenschappen van het menselijk visuele 

systeem in rekening le brengen. 

3.6.1. Het tweede-afgeleide criterium 

De tweede afgeleide van het beeld f(x,y) 1 ook wel Laplace operator genoemd, 

wordt geuefinieerd als 

2 
'V f (x,y) (3.28) 

In het uiskrete geval worden de verschillen tussen helderheidswaàrden gehan

teerd in plaats van de werkelijke afgeleiden. Voor de eerste afgeleide in de 

x- en y-richtingen geldt dan 
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x 

f (k, R,) - f (k-1, R,) , 

IJ. f(k,R.) '"'f(k,R.) - f(k,R.-1). 
y 
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Voor de tweede afgeleide wordt genomen: 

IJ. 
2 

IJ. f(k+1,R.) - IJ. f(k,R.) x x x 

= f(k-1,R.) - 2 f(k,R.) + f(k+l,R.), 

IJ. 
2 

f(k,X.-1) -2 f(k,R.) + f(k,R.+l). 
y 

De diskrete Laplace operator wordt hiermee 

(3.29) 

2 
'V f(k,R.) '""' f(k-1,R.) + f(k+l,R.) + f(k,R.-1) + f(k,Hl) - 4f(k,R.) (3.31) 

Dit betekent, dat het toepassen van de diskrete Laplace operator op een 

beeld neerkomt op de convolutie met de puntspreidingsmatrix [11] 

c(k,R.) ( 3. 3 2) 

waa~mee de diskrete PSF eenvoudig gekonstrueerd wordt door deze matrix aan 

te vullen met nullen, waarbij de factor -4 up het nulpunt van het (k,R.)-vlak 

valt. Aangetoont kan worde n, dat [8] 

2nu 2nv ] 
C(u,v) = 2{[cos(~)-1] + [cos(~)-1 }, (3.33) 

waarin u en v gehele getallen zijn welke de afstand van het nulpunt in 

het (u,v)-vlak representeren, m~t lul < M/2 en lvl < N/2. Indien een cir

kelsymmetrische vorm gewenst is, en indien !vl=N 

c (u,v) 
.r??' 

2{cos(2nVu~+v~)-1} 
N 

-4 

dan 

2 
m +n 

2 
m +n 

volgt [12] 

2 N2 
<-

4 

N2 
(3.34) 

2 
>-- 4 
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3.6.2. Visueel criterium 

Het bepalen van de responsie van het menselijk visuele systeem is bij

zonder moeilijk, vanwege de ontoegank~lijkheid en de verdeeldheid van het 

systet:!m. Het is niet mogelijk om een component vau dit systeem te isoleren 

en z'n eigenschappen te meten. In plaats daarvan moet het gedrag afgeleid 

woruen op basis van indirekte metingen. 

Experimenten tonen aan, dat het menselijk visuele systeem de logaritme 

waarneemt van in het oog invallende licht-intensiteiten. Dit resultaat 

mag verwonderlijk lijken, maar is overeenkomstig met wat het oog kan waar

nemen aan dynamisch bereik van licht-intensiteiten. Visuele waarnemingen 

vindt:!n plaats op belichtingsniveaus van een maanloze nacht tot volle zon 

up een sneeuwveld, een intensiteitsbereik van acht ordes van grootte. 

Het menselijk visuele systeem werkt tevens als een spatieel frekwentie

filter. Geen mens kan zien ruet een oneindige resolutie, dus moet er een 

limiet zijn aan de maximale spatiële frekwentie die het oog kan waarnemen 

op ~en bepaalde kijk-afstand. In dit opzicht moet het oog zich gedragen 

als een laag-doorlac:tt filter, met geen resolutie boven een ~ekere frekwen

tie-bovengrens. Verrassender is de frekwentie-responsie in het lage- en 

midden-frekwentiegebied. Het visuele systeem weegt de midàenfrekwenties 

zwaarder dan de lage en de hoge frekwenti~s. Een 1-D afbeelding van de 

spatiële overdrachtsfunktie van het menselijk visuele systeem als funktie 

van ue frekwentie is gegeven in figuur (3.3). 

160 

lH (w) I vs 

120 

80 

40 

0 

0 10 20 30 w 

(per jgraad) 

Figuur ( 3. 3) • Spati~le moduiatie-overdrachtsfunktie van het menselijk 



-30-

Er zijn tot nu toe een tweetal zogenaamde psychofysische metingen voorge

steld om de spatiële modulatie-overdrachtsfunktie te bepalen: de zogenaam

de "drempel-meting" [19] en een door Davidsen [10] ontworpen methode van 

"contrast-vergelijking". 

BLj drempelmeting bijvoorbeeld krijgt een proefpersoon een sinusvormig 

raster met een bepaalde spatiêle frekwentie als stimulus aangeboden. Het is 

dan de bedoeling dat de proefpersoon het contrast (modulatie-diepte) zoda

nig afregelt, dat het raster nog net gezien wordt, of dat het raster nog 

net van een uniform veld te onderscheiden is. Indien deze meting voor ver

schillende spatiêle frekwentles herhaald wordt, wordt de in figuur (3.3) 

afgebeelde kromme gevonden [19]. 

Indien er vanuit gegaan wordt, dat het visuele systeem een lineair en 

homogeen systeem is, dan hangt de twee-dimensionale impulsresponsie 

h (x,y) slechts af van de afstand tussen twee pm1ten in het (x,y)-vlak. vs 
Nemen we als afstandsfunktie de z.g. euclidische afstand tussen twee pun-

ten 

dE{ (x,y), (p,q)} = Vcx-p) 2 + (y-q) 2' r, (3.35) 

en voor het punt (p,q) de oorsprong, dan kan de twee-dimensionale impuls

responsie h (x,y) die nu cirkelsymmetrisch is, als volgt worden geschrevs 
ven: 

h (x,y) 
vs h <o:?') vs 

h (r). 
vs 

(3.36) 

In vergl. (3.36) stelt h (r) de één-dimensionale impulsresponsie voor, 
vs 

genomen langs een rechte lijn met een willekeurige oriëntatie. Het kan 

nu bewezen worden, dat de Fourier-getransformeerde H (w,,w
2

) van h (x,y) 
vs - vs 

tevens cirkelsymmet1:isch is [ 19]: 

H . (w 
1

, w
2

) 
V:::> 

H (w) • 
vs 

(3.37) 

H (w) is de één-dimensionale overdrachtsfunktie van het menselijk visuele 
V'S 

systeem, zoals die in figuur (3.3) is afgebeeld. De twee-dimensionale spatiële 

modulatie-overdrachtsfunktie wordt dus verkregen door "omcirkelen" van de 

één-dimensionale overdrachtsfunktie H (w). , .. s 
De overdrachtskarakteristiek Hvs(w

1
,w2) heeft bepaalde effekten m.b.t. de 

waarneming van beelden door het visuele systeem. Neem aan, dat de in het oog 

binnenvallende intensiteiten afkomstig zijn van een beeld dat gecorreleerd is, 
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d.w.z. de covariantie-funktie van het beeld is geen Dirac-funktie. Het beeld 

dat door de hersenen wordt waargenomen zal nu niet dezelfde correlatie bezit

ten. Het lineaire filter van de oog-responsie zal nieuwe correlatie in het 

beeld introduceren terwijl het vermogensdichtheidsspectrum van het waargenomen 

beeld zal zijn vermenigvuldigd met jHvs (wl ,w2) 12. 

Omdat het moeilijk is om het vermogensdichLheidsspectrum sr van het originele 

beeld als a priori kennis te verkrijgen (één van de nadelen van het Wiener 

filter), is het g~bruik ervan minder gewenst en doen we net als of het beeld 

f een wit proces representeert, m.a.w. de covariantiefunktie is een Dirac-

funktie. In dat geval is de enige correlatie die door de hersenen wordt waar

genomen de correlatie die door het menselijk visuele systeem wordt ge!ntro

duceerd. Deze aanname staat bekend als het "maximum ignoranc~ principle". 

Een filter dat gebaseerd is op dit principe heeft dan de volgende over

drachtsfunktie: 

L(u,v) 
H*(u,v) 

jH(u,v) 1
2 + Y 

lH (u,v) 12 
vs 

(3.38) 

waarin H(u,v) de Fourier-transformatie van de PSF h is en H (u,v) de 2-D vs 
overdrachtsfunktie is van het menselijk visuele systeem. 

Dit filter besteed dus de meeste aandacht aan die frekwentiecomponenten 

waarvoor het menselijk visuele systeem het meest gevoelig is. 
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4. RANDWAARDEN 

4.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we met behulp van het in hoofdstuk 2 

opg~stelde vervormingsmodel er~ele beeldrekonstruktiemethodes (filters) 

besproken. Willen we echter daadwerkelijk overgaan tot filteren, dan zul

len we rekening moeten houden met de eindige beeldafmetingen. 

Beschouwen we het vervoL~ngsmodel van vergl. (2.26), 

m2 

g(k,.X.) = E h(m,n) f(k-m,R.-n) + n(k,R.), 

dan zien we dat alvorens de ruis wordt toegevoegd, een objektpunt ver

vormd wordt door het een waarde te geven die een gewogen som is van zich

zelf (m=O, n=O) en zijn omgeving (support). De support van de PSF veron

dersteller. we eindig en in principe zelfs klein t.o.v. de afmetingen van 

het beeld. 

Voor de rekonstruktie van een objektpunt geldt dus, dat hiervoor een 

aantal omliggende beeldpunten uodig zijn. Dit zal echter problemen ople

veren wanneer we punten die dicht bij de beeldrand liggen willen rekon

strueren, aangezien we daar niet meer ue beschikking hebben over alle voor 

rekonstruktie benodigde punten. 

Gebruiken we voor beeldrekonstruktie in het plaatsdomein een deconvolu

tiefilter ruet een eindige impulsresponsie (FIR), dan zullen zich randeffek

ten voordoen tot die afstand van de beeldrand tot waar de support van het 

FIR-filter zich uitstrekt; daarbinnen zijn alle voor dit filter benodigde 

beeldpunten beschikbaar en doen zich geen randeffekten voor. Wordt echter 

als deconvolutiefilter gebruik gemaakt van het Kalman filter, hetgeen een 

voorbeeld is van een filter met een oneindige impulsresponsie (IIR), dan 

zullen rekonstruktiefouten t.g.v. de rand van het beeld zich over het gehele 

beeld manifesteren als z.g. "ringing". Het is dus met name bij !IR-filters 

van belang dat goede aannames worden gedaan voor de waarden van die punten 

die niet binnen de grenzen van het beeld vallen, maar wel voor de rekonstruk

Lie bekend moeten ~ijn. 

Ee n mogelijke realisering van de randwaarden is om deze de waarde van het 

gemiddelde van het b e eld te geven. In het geval van het Kalman filte r zal 

dit echter toch aanleiding geven tot ringing, hetgeen veroorzaakt wordt door 

de è.brupte overgang tussen beeld en randwaarden. 

Gemotiveerd door methodes ter oplossing van partiêle differentiaalverge

lijki ngen g ebruiken Woods e.a. [24] voor het Kalman filter zogenaamde "nulde -
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afgeleide"-randwdarden. Dit houdt in dat voor de randwaarden dezelfde waarden 

worden genomen als de eeL·ste rij of kolom van het beeld, om zodoende de ab

rupte overgang tussen beeld en randwdarden te vermijden. 

In [ 24] gebruiken Biemond e.a. als rekons tl:uk tiemethode een Kalman fil

ter dat een beeld lijn voor lijn rekonstrueert. Door gebruik te maken van 

een geschikte decorrelerende rij-transformatie leiden zij een hybride fil

terschema af, bestaande uit een parall~lbank van 1-D Kalman filters die de 

in de ric~ting van de rijen getransformeerde beelddata in de kolomrichting 

recursief filteren. Als decorrelerende transformatie is de 1-D diskrete 

Fourier-transformatie gekozen, die ge!mplementeerd is m.b.v. de FFT ("Fast 

Fourier Transform"). Dit betekent dat impliciet uitgegaan wordt van een zich 

~eriodiek herhalende beeldlijn, waarbij het meest linkse beeldlijnpunt aan

sluit bij het meest rechtse punt van de beeldlijn. 

Indien er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de waarden van deze pun

ten, zal dit leiden tot een sprong, die in het Fourierdomein aanleiding 

geeft tot frekwentiecomponenten die in de oorspronkelijke beeldlijn niet 

aanwezig waren, de zogenaamde lekfrekwenties ("leakage"). Lekfrekwentles 

die liggen in de buurt van de nulpunten van de overdrachtsfunktie van de ver

vorming (bewegingsonscherpte, defocussering) zullen versterktworden door de 

deconvoluerende werking van het Kalman filter, en na terugtransformatie als 

artefacten duidelijk in het beeld zichbaar zijn. Voor bijvoorbeeld horizontale 

bewegingsenscherpte ontstaat een vertikaal lijnenpatroon waarbij de lijnen een 

onderlinge afstand hebben die gelijk is aan de lengte van de vervorming, d.w.z. 

de herhalingsfrekwenties van deze lijnen komen overeen met de frekwentles be

horende bij de nulpunten van de overdrachtsfunktie voor bewegingsonscherpte. 

Ter reductie van deze ringing wordt in [24] voorgesteld, om elke beeldlijn te 

verlengen met een aantal pun~en, die zodanige waarden krijgen dat linker- en 

rechterzijue Vdn elke beeldlijn goeu op elkaar aansluiten. Geconcludeerd wordt 

dat lineaire interpolatie en interpolatie m.b.v. een derde-orde polynoom vrij

wel alle· ringiny elimineert. 

Een praktisch nadeel om een beeldlijn uit te breiden is echter, dat voor de 

FFT van een beeldlijn een aantal punten vereist is, dat exact een macht van 

twee is, (of het produkt van machten van priemgetallen voor meer gecompliceerde 

FFT-algoritmes). Dit legt altijd een beperking op voor wat betreft het aantal 

randwaa1.·den. 

Om hieraan te ontkomen zullen in dit verslag i.p.v. de randwaarden aan een 

beeldlijn toe te voegen, deze over de beeldpunten aan de rand heengelegd wor

den, zodat de lengte van de beelulijn na voorzien te zijn van randwaarden 

gelijk zal blijven; dit is geschetst in figuur (4.1). 



-34-

l 
W/2 vm 

(a} (b) 

Figuur (4.1}. een beeldlijn voorzien van randwaarden door 

(a} deze als extra punten aan de beeldlijn toe te voegen, of 

(b} deze over bestaande beeldlijnpunten heen te leggen. 

De consequentie is wel, dat beelddata weggegooid wordt, maar omdat het aantal 

randwaarden meestal beperkt zal blijven tot 10 à 15, met een gangbare beeld

lijnlengte van 256 beeldpunten of groter, is dit niet van groot belang; boven

dien staat ve:r.:reweg de meeste informatie in het midden van het beeld. 

In paragraaf 4.2 resp. 4.3 zal een één-dimensionale vector-matrix formu

lering worden gegeven van lineaire interpolatie en interpolatie m.b.v. een 

derde-orde polynoom, waarna tenslotte in paragraaf 4.4 de interpolatie zal 

worden uitgebreid naar twee dimensies. 

4.2. Lineaire interpolatie 

Een geleidelijke overgang tussen twee tegenover elkaar liggende beeldpunten 

kan worden verkregen door lineair te interpoleren tussen de waarden van deze 

punten. Beschouw daartoe de één-dimensionale situatie, zoals die is afgebeeld 

in figuur (4. 2} . 

beeldlijn interpolatie beeldlijn 

Figuur (4.2}. Lineaire inte~~olatie. 
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De punten met de waarden A en B zijn de twee tegenover elkaar liggende 

punten waartussen geïnterpoleerd wordt. Als het aantal punten dat ge!nter

poleerd moet worden i is, dan kunnen de interpolaties f geschreven worden 

als 

f (k) 1 < k < R., 

waarin a
0 

en a
1 

berekend worden uit de randvoorwaarden 

f(O) = A 

f (i+l) B. 

De oplossing hiervan wordt gevonden door vergl. (4.1a) en (4.1b) om te 

schrijven naar vector-matrixvergelijkingen: 

[ f (1) • • • • • f (i) ] = [ ao 1 

2 • . . . : :] 
[A B) 

Deze ve rgelijkingen kunnen verkort worden genoteerd als 

f = ~2 • K2 

.E.2 = ~2 • M 2 I 

waaruit de vector ~2 kan worden geëlimineerd: 

( 4. la) 

(4.1b) 

(4. 2a) 

(4. 2b) 

( 4. 3a) 

(4. 3b) 

M.b.v. deze vergelijking kan dus lineair geinterpoleerd worden tussen twee 

randwaarden, gerepresenteerd door de vector ~2 . 

4.3. Interpolatie met een derde-orde polynoom 

Bij liueaire interpolatie wordt slechts gebruik gemaakt van de buitenste 

punten van een beeld. We willen nu echter een nog geleidelijkere overgang 

tussen de tegenover elkaar liggende beeldzijden realiseren, door behalve de 

waarde aan de rand van een beeld ook de richting mede in beschouwing te nemen. 

We zullen dit doen d.m.v. interpolatie met een derde-orde polynoom. De één-di

mensionale situatie is afgebeeld in figuur (4.3), waaru i t valt af te lezen, 
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dat ook de richting aan de randen van de beeldlijn bepalend is voor de inter

polatie. 

I I 

I I 
I I 

:I 
beeldlijn interpolatie beeldlijn 

Figuur (4.3). InterpolaLie met een derde-orde polynoom. 

De punten met waarden A en B zijn de laatste twee punten aan de rechterkant 

van de beeldlijn, de punten met waarden c en D aan de linkerkant. Als i het 

aantal punten is dat ligt tussen B en C, zijn de waarden van de interpolaties 

f(k) 1 < k < i, (4. Sa) 

waarin de parameters a
0

, a
1

, a
2 

en a
3 

berekend kunnen worden uit de randvoor

waarden 

f(-1) = A 

f(O) = B 

f(Hl) = C 

f (H2) D. 

(4.5b) 

Net als bij de lineaire interpolatie wordt de oplossing gevonden door vergl. 

(4.5a) en (4.5b) om te schrijven tot 
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[ f ( 1) . . . . • f(R,)] = [ao al a2 

[A B c D] = [ao al a2 

en kan vcrkort genoteerd worden als 

!_ = ~ • K4 

~ = ~· M4' 

[i 
1 • 

• • • • 1 l 
a3] 

2 • • • • • R,2 
4 • • • • • R, 3 
8 • • • • • R, 

[-: 
1 

1 1 l 
a3] 

0 Hl H2 
(Hl) 2 (H2} 2 0 

-1 0 (.Hl) 3 (.H2) 3 

zodctt door eliminatie van de vector ~ de oplossing verkregen wordt: 

4.4. Twee-dimensionale randwaarden 

(4 .6a) 

(4.6b) 

(4. 7a) 

(4. 8) 

In figuur (4 •. 4) is afgebeeld hoe een beeld twee-dimensionaal voorzien 

moet worden van randwaarden, waarbij de afmetingen van het beeld omwille 

van de FFT gelijk zijn gebleven; het te filteren beeld is dus in feite 

iets kleiner geworden. 

Figuur (4.4) • Een beeld voorzien van randwaarden onder gelijkblijvende af

metingen. 

Met behulp van vergl. (4.4) of vergl. (4.8) is het mogelijk, om door het beeld 

in horizontale en vertikale richting herhaald te denken, elke beeldrij en 

-kolom te voorzien van randwaarden. Daarna rest nog het bepalen van de rand

waarden in het niet gearceerde vierkantje in figuur (4.5). Het zal blijken 

àat het niet uitmaakt of we hier horizontaal of vertikaal interpoleren. 



-38-

Figuur (4.5). Rand na interpolatie voor alle beeldrijen en -kolommen 

(gearceerde gebied) • 

Om dit in te zien is de si~uatie van figuur (4.5) periodiek en vergroot afge

bedd in figuur (4.6). 

Figuur (4.6). Periodieke en vergrootte situatie van figuur (4.5). 

De vier hoekpunten van het nog te interpoleren gebied zijn aangegeven met hun 

waarden P, Q, RenS. De lijnen PQ, RS, PR en QS zijn reeds zelf interpola

ties. Volgens vergl. (4.4) of vergl. (4.0) kan een horizontale interpolatie 

worden gerepresenteerd door 

-1 
= !rJ • M • ~' (4. 9) 

en een vertikale interpolatie door de getransponeerde ervan: 



f ( 1) 
V 

f (~ ) 
V V 
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= Kt ( -1) t • M • 
V 

t 
r • 
-v 

(4.10) 

We zullen nu alle waarden van het resterende gebied PQRS uitrekenen voor het 

geval dat we resp. horizontaal of vertikaal interpoleren, waarna zal blijken 

dat deze gelijk zijn. We zullen dit slechts doen voor lineaire interpolatie~ 

voor interpolatie met een derde-orde polynoom gaat dit analoog. 

Voor horizontale interpolatie hebben we de randvoorwaarden nodig waartus

sen we moeten interpoleren: deze staan op de lijnen PR en QS, welke geschre

ven kunnen worden als de vertikale interpolaties tussen resp. P en R, en Q 

en S: 

t 
QS· f . -QS 

(4 .lla) 

(4.11b) 

Indien we deze als randvoorwaarden van een horizontale interpolatie gebruiken, 

vinden we de uitdrukking voor alle waarden van het gebied PQRS, gerepresenteerd 

door de matrix F . H. 

F 
H 

t -1 t [p Q] -1 
Kv • (M ) • R S • M • ~· ( 4. 12) 

De berekening van de waarden van het gebied PQRS indien we vertikaal interpo

leren gaat analoog. De randvoorwaarden voor vertikale interpolatie staan op 

de horizontale lijnen PQ en RS, welke zelf geschreven kunnen worden als hori

zontale interpolatie tussen resp. P en Q, en R en S: 

PQ: f [p Q] -1 

~· -PQ 
. M . ( 4. 13a) 

RS: _!RS [R s] -1 . M . ~- (4 .13b) 

Deze vullen we als randvoorwaarden voor een vertikale interpolatie in, zodat 

we de mütrix Fv krijgen: 
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t -1 t [!PQ] 
Fv K . (H ) • f ~ 

V -RS 

Fv 
Kt (M - 1) t [ P Q] -1 (4.14) = . S • N • ~· V • R 

Vergelijking van vergl. (4.12) en (4.14) leert, dat deze gelijk zijn, zodat 

het niet uitmaakt of we horizontaal of vertikaal interpoleren. 

Omdat de meeste beeldinformatie zoals gezegd in het midden van het beeld 

zal staan, is het logischer om de randwaarden gelijk over resp. de linker- en 

rechterkant, en de boven- en onderkant van het beeld te verdelen, hetgeen toe

gestaan is vanwege de door de FFT aangenomen periodiciteit; dit is afgebeeld 

in figuur (4.7). 

I// Jf/ 

V 
~ 
V 

~ 
V 
V 

Figuur (4.7). Gelijkmatige verdeling randwaarden rondom het beeld. 

Een a l goritme tenslot te om een beeld van r andwaarden te voorzien . zou er 

dan uitzien als afgebeeld in figuur (4.8): interpoleer eerst horizontaal 

voor alle beeldrijen ((a) + (b)) en interpoleer vervolgens vertikaal voor 

alle beeldkolommen inc lusief de reeds gevonden randwaarde n ((b) + (c}). 

~ 
~ I 

~ 11 
I 11 
I ~ I 
I 11 
I V 

~ V 

( a ) (b) (c) 

Figuur (4 . 8). Interpola tie-algoritme . 
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5. IMPLEgENTATIE 

5. 1. Inleiding 

De in hoofdstuk 3 beschreven rekonstruktiefilters, met de randwaarden 

zoals besproken in hoofdstuk 4 en overige ondersteunende programmatuur zijn 

geïmplementeerd op een computer-systeem, waarvrul de configuratie in figuur 

(5.1) schematisch is weergegeven. 

massageheugen 
(disk , floppy) 

D 

PDP 11/34 

D 

Figuur (5.1). Computer-configuratie. 

monitor met beeldgeheugen 

APSOO 

arrayprocessor 

terminal 

De configuratie bestaat uit een PDP 11/34 "genera! purpose" computer met 

massageheugen en terminal, waaraan zijn toegevoegd een urrayprocessor met de 

PDP 11/34 als "host" en een monitor met bceldgeheugen. 

In het beeldgeheugen kunnen via het geheugen van de PDP 11/34 beelden gezet 

worden die op de monitor. getoond worden, zodat rekonstruktieresultaten direkt 

zichtbaar kunnen worden gemaakt. De AP500 arrayprocessor maakt het mogelijk 

om grote hoeveelheden data zeer snel te bewerken en is dus bij uitstek ge

schikt voor beeldrekonstruktie. Het blijkt uat filtertijden van ongeveer 20 

minuten per beeld kunnen worden teruggebracht tot 1 à 2 sekonden. In dit hoofd

stuk zal daarom aandacht worden besteed aan de APSOO-arrayprocessor en het 
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p~ogramrneren hiervan. 

In paragraaf (5.2) wordt via een beknopte beschrijving van de architec

tuur en het gebruik van de AP500 een introduktie tot de arrayprocessor gege-

ven. 

5.2. De AP500-arrayprocessor 

Conventionele computers zijn niet in staat om complexe algoritmes danwel 

eenvoudige algoritmes op grote datasets naar volle tevredenheid uit te voeren. 

Dit komt omdat àez~ computers beperkt zijn door een architectuur waarin de 

data E:n de programma-inst1:ukt.ies in hetzelfde geheugen worden opgeslagen en 

de data bewerkt wordt door sequentiële instrukties te gebruiken. Daarentegen 

worden bij een arrayprocessor de data en de instrukties in verschillende ge

heugens opgeslagen en is deze in staat om verschillende operaties parallel uit 

te voe1:en. Deze architectuur biedt het hoofd aan de beperkingen van conventio

ne le computers en lost het probl~em van herhaalde ber~keningen op zeer hog~ 

s ne lheid op. 

De ar~hitectuur van de AP500-arrayprocessor van Analogie maakt gebruik van 

e e n zogenaamde "pipeline". Dit wil zeggen, dat een uit te voeren funktie, ge

=.;pli ts t wordt in kleiuere segmenten. Als een data-element door de pipeline 

vloeit, dan bezet het slechts één segment tegelijk, waarbij elk segment een re

k enkundige o f logische bewerking voor kan ste llen. Zoals afgebeeld in figuur 

(5.2), verplaatst een data-element of operand-paar zich na bewerkt te zijn in 

s egment 1, naar segment 2. Op hetzelfde moment treedt een nieuw data-element 

(of opera nd-paar) de pipeline binnen b i j segment 1. Wanneer alle segmenten van è.e 

p ipeline gelijktijdig bezet zijn, is de efficiëntie: van de pipe line maximaal. 

Een vereenvoudigde voorstelling vru1 de pipeline van de AP500 is afgebeeld in 

figuur (5.3). De AP500 pipeline is veel complexer dan het drie-segmenten model 

van figuur (5.2). Het drie-s egmenten model bijvoorbeeld houdt g e en rekening met 

de mogelijkh ei d dat e en data-el~ment wa nneer gewens t één of meerdere segmenten 

ka n overslaan. Zoals a fgebeelà i n figuur (5.3) b e vat de AP500 pipeline twee re-
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~1 seg~nt 1 I •I öeg.,~nt 21 j segment 3 

data resultaat 

Figuur (5.2). Pipeline concept. 

gister-files (Z en M), een vermenigvuldiger, een ALU ("arithmetic logica! unit") 

en een "bypass"-eenheid. De I·l-file ontvangt de data uit het data-geheugen en le

vert de operanden voor de vermenigvuldiger. De Z-file bewaart de resultaten van 

de vermenigvuldigingen en van de ALU-bewerkingen. Ook levert de Z-file de in

voer voor de ALU en de "feedback", en bewaart de eindresultaten van de pipeline

berekeningen voordat ze uit de pipeline worden gebracht. Elke pipeline-component 

staat onder microprocessor besturing. Dit stelt de data in staat om een component 

over te slaan of om terug gevoerd te worden naar een andere component. 

Om een funktie uit te voeren moet een bepaalde volgorde van reken- en logische 

bewerkingen op een data-verzameling worden aangehouden. Deze volgorde wordt be

paald door de zogenaamde "pipeline-sequencer". Deze bevat microcode-instrukties 

die elke pipeline-component afzonderlijk kan besturen. Elke funktie correspon

deert m8t een verzameling instrukties die reeds zijn geschreven door Analogie. 

Deze funkties kunnen apart of in allerhande combinaties worden gebruikt om vele 

verschillende problemen op te lossen. 

De hoge snelheid van de pipeline is deels ook het gevolg van de mogelijkheid 

om herhaalde bewerkingen uit te voeren op gestruktureerde data-verzamelingen, zo

als vectoren en matrices. Deze data-struktuur maakt het mogelijk om een snelle 

bewerking op alle elementen van een vector of een matrix uit te voeren. De tech

nieken van de lineaire algebra bijvoorbeeld worden gebruikt om alle elementen 

van een vector of matrix te bewerken, door één enkele instruktie te gebruiken. 

Dit reàuceert in hoge mate het aantal instrukties dat nodig is voor een toepas

sing. 

De meest eenvoudige manier om de APSOO te gebruiken is d.m.v. de host in een 

hogere programmeertaal subroutines aan te roepen. Voor de meeste toepassingen 

geeft dit voldoende snelle dataverwerking en vereist de minste software-ontwik

keltijd. Het is ook mogelijk om op host-assembler-niveau te programmeren, of 

zelfs op APSOO niveau. Hoewel de bewerkingstijd hiermee verkleind wordt, neemt 
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-----f: input data J 

,__J .. __ ,_ 
M File 

16 data registers 

,_I f ix/Float 
Multiplier 

' Bypass J 

high-order low-order 
Feedback 

Z File 
16 data registers 

~---------+----~:~Result 

\ 
Fix/Float 

I 
Pipelined 

Arithmetic .. Logic Unit .. 
l 

Figuur (5.3). Pi peline-archi tectuur. 
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de benodigde programma-ontwikkelingstijd hiermee evenredig toe. Omdat prak

tisch alleen met subroutine-calls in een hogere programmeertaal gewerkt wordt, 

zal de bespreking zich hiertoe beperken. 

De voor de AP500 geschreven subroutines, de zg. K- en L-funkties zijn ver

zameld in een bibliotheek, welke bij het vertalen van een programma op de host. 

meegelinkt woet worden. Programma's opgebouwd m.b.v. K- en L-funkties hebben 

in het algemeen de volgende struktuur: 

(1) initialiseer de AP500 

(2) data-transport naar de AP500 

(3) ddta-bewerking 

(4) data-transport uit de APSOO. 

Wanneer alle pw1ten van een vector (of matrix) bewerkt moeten worden, dan wordt 

een K-funktie aangeroepen, zoals bijvoorbeeld KADD voor vector-optelling. Wan

neer een aaneengesloten verzameling van elementen binnen de vector, maar niet 

de hele vector moet worden bewerkt, wordt een L-funktie gebruikt, zoals LADD. 

Het in en uit de AP500 transporteren van data wordt gedaan met een K- of L

funktie die in overeenstemming is met het dataformaat (b.v. real of integer) 

en è.e lokatie van de data. Indien een vector bewerkt moet worden, wordt deze 

in z'n geheel door een datatransportfunktie in een databuffer in het datage

heugen van de arrayprocessor geplaatst. Het is daarom noodzakelijk dat de loka

ties van de verschillende vectoren in het datageheugen worden bijgehouden. Dit 

wordt gedaan door elke databuffer waarin een vector wordt geplaatst een identi

fikatienummer te geven. 

Tenslotte wordt hieronder nog aangegeven waar de specifieke informatie om

trent de AP500-arrayprocessor te vinden is. 

(1) Een introduktie tot de AP500: boek "User Manuals", deel "Introduction". 

(2) Een introduktie tot het programmeren van de AP500: boek "User Manuals", 

deel "RSX-11 M Primer". 

(3) Een uitgebreide gebruikshandleiding van de K- en L-funkties: boek "User 

Manuals", äeel "RSX-11 m Host User Manual", hoofdstukken 1, 2 en 3 (plus 

eventueel 4) . 

(4) De beschrijving van alleK-en L-funkties: boek "Function Reference Manual", 

deel "AP500 functions". 
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BIJLAGE A 

Afleiding Wiener filter 

Kort samengevat kan hE,t nrinimaliseringspro!Jleem zoals dat voor het Wiener

filter is opgesteld, worden yenoteerd als: 

criterium minimaliseer (A. 1) 

F 

model G = H.F + N (A. 2) 

oplossingsvorm F L.G. (A. 3) 

Gevraagd wordt dus een l i neaire oplossing L in de vorm van vergl. (A.3). Ga 

daartoe uit van vergl. (A.l) en vul hierin achtereenvolgens vergl. (A.3) en 

(A. 2) in: 

- 2 
min E{I F - F i } => 

F 
" min E{ IF- LG,L.} => 

L 

min E { I F - L (HF+N) 1

2
}. 

L 

Door te bedenken dat in het algemeen IAI
2 

worden geschreven als 

AA* 

min E{ FF*- FF*H*L*-FF*HL + (FF*HH*+NN*)LL*+ 
L 

+ F*N(H*LL*-L) + FN*(HLL*-L*)}. 

(A.4) 

A*A, kan vergl. (A. 4) 

(A.S) 

Omdat in h e t model de t e rmen f en n ongecorreleerd zijn verondersteld, zijn 

de t e rmen F*N e n FN*, die de kruiscorrelatie tussenfen n representeren, 

nul, en kunnen we vergl. (A.S) schrijven als 

min E{FF*- (FF*H*) L* - (FF*H) L + (FF*IIH* + NN*) LL*}. (A.6) 
L 

Om t e mini maliseren ma y vergl. (A.6) niet zomaar naar L worde n gediffe r e n

tieerd, omdat de funktie f(L) = L* niet analytisch is. We splitsen daarom 

H e n L in hun r 8 ëele e n imaginaire delen: 
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H = hl + ih2 
(H* 

Vergl. (A.6) gaat àan over in 

min E{FF*-FF* (h
1
-ih

2
) (R.

1
-ii2) - FF* (h 1+ih2) (t

1
+it2) + 

L 

min E{FF*-2FF*(h i -h .2.) + (FF*HH*+NN*) (.2. 
2

+.2. 
2
)} • 

1 1 2 2 1 2 
L 

min E{FF*+[(FF*HH*+NN*) 2
1

2 

L 

(A. 7) 

(A. 8) 

Zoals het (reëele) minimaliseringsproblcem nu is genoteerd, kan dit gesplitst 

worden in de mininalisering voor R. 1 resp. t 2 : 

min E{FF*+ [funktie van t
1

] +[funktie van t
2

]} ~ 
L 

E{FF*} +min E{[funktie van t 1]} +min E{[funktie van R-
2

]}. 

.2.1 2 2 

(A. 9) 

De oplossingen voor t 1 en t 2 volgen nu direkt door differentiëren van vergl. 

(A.9) naar resp . .2.
1 

en l
2

: 

min E{ (FF*HH*+NN*) 
2 

- 2FF*h .2. } 2.1 =<> 

.2.1 
1 1 

" i 2 0 { (FF*HH*+NN*) - 2FF*h .2. } 0 = =<> 
(Hl 1 1 1 

2(FF*HH*+NN*) t1 + 2FF*h
1 = 0 

il = (A.10) 

op dezelfde wijze vinden we 
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FF* 

FF*HH*+NN* 

Corrbineren we tenslotte verg~. (A.lO) en (A.ll) 1 dan levert dit 

L 

L 
FF*H* 

I 

FF*HH*+NN* 

FF* 

FF*HH*+NN* 

(A.ll) 

(A.12) 

hetgeen met Sn(u 1 v) = N(u 1 v) N*(u,v) en Sf(u1 v) = F(u,v) F*(u,v) leidt tot 

de overdrachtsfunktie L(u,v) van het Wiener filter: 

L(u,v) 
H*(u 1 v) 

(A. 13) S (u,v) 
jH(ulv) 12 + _n __ _ 

Sf(u,v) 
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BIJLAGE I3 

(1) Afleiding kleinste-kwadraten filter met randvoorwaarden 

Het minimaliseringsprobleem voor het kleinste-kwadraten filter met rand

voorwaarden luidt kort samengevat als volgt: 

criterium 

randvo0rwaarde 

- 2 
minimaliseer E{!cFI } (B .1) 

(B. 2) 

Zoals gezegd in par. 3.6 wordt de (lineaire) oplossing gevond~n m.b.v. de 

methode van Lagrange. Definiëer daartoe de funktic 

J(F) 
- 2 - 2 2 

E { I CF I } + À [ E { I G - HF I } - E { I N I } ], 

Wdarin À een z.g. Lagrange vermenigvuldiger is. M.b.v. IAI
2 

deze funktie uitgeschreven worden tot 

J(r) E{CC*FF* + À[GG* - GH*F* - G*HF*+ HH*FF* - NN*]} 

(B. 3) 

AA* A*A kan 

E{(CC* + ÀHH*)FF*- (ÀGH*) F*- (ÀG*H)F + À(GG*- NN*)}. (B.4) 

We willen nu J(F) minimaliseren, maar kunnen dit niet doen door te differen--
tiëren r.aar F, omdat de funktie f(F) = F* niet analytisch is. Splits daarom 

F, G en n in hun reëele en imaginaire delen: 

F f1 + if2, 

G gl + ig2, (B .5) 

H = hl + ih.,. 
<-

Na uits chrijven gaat J (F) over in de fu."'lktie 

J(fl,f.,) E{ (CC* + ÀHH*) (f 
1

2 - 2 
+ À(GG*- NN*) + f., ) + 

L <-

-
-n[ <hlgl + h2g2) fl - (h2gl - hlg2) f2]}. (B .6) 

Deze reëele funktie kunnen we nu wel minimaliseren, door de partiële afgelei-

den naar resp. f
1 

en f
2 

gelijk aan nul te stellen 
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min J (F) q 
(B. 7) 

De oplossingen voor r
1 

en f
2 

worden m.b.v. verg!. (B.6): 

(B. 8) 

(B. 9) 

waarmee we m.b.v. F f
1 

+ if
2 

krijgen: 

F cc* + ÀHH* (B. 10) 

en wordt dus de kleinste-kwadraten schatter met randvoorwaurden gegeven door 

F (u, v) 
H* (u,v) 

G(u,v), (B. 11) 

I I" 1 12 H(u,v) ~ + YIC(u,v) 

waarin y 1/À. 

(2) Ileru.tieve bepaling vnn de parameter y 

Dt! parameter y moet in het "constrained least-squares filter" van vergl. 

(8.11) zó worder. ingesteld, dat aan de randvoorwaarde van vergl. (8.2) js 

voldaan. Vaak wordt hiervoor een Newton-Raphson-achtige methode gebruikt, die 

kwadratisch convergeert [12]. 

Deze methode werkt als volgt: indien een variabele x moet voldoen aan de verge-

lijking f (x) c, dan kan x iteratief worden benaderd met de formule 

f (x.) - c 
). 

x. -
J. f'(x.) 

). 

waarin f' (x . ) de afgeleide van f(x.) naar x . is. 
). ). ). 

(B .12) 

We kunnen de bepaling van y vertalen naar de methode van Newton-Raphson, door 

de funktie 

R(y) 
- 2 

E{IG- HFI} (8.13) 
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te beschouwen, en een oplossing te zoeken voor 

(B.14) 

Vullen we vergl. (B.ll) in vergl. (B.13) in, dan kunnen we R(y) schrijven 

als 

R(y) 
yCC* 

- E{ (HH* + yCC*) 

2 
GG*}. (B.15) 

Indien we nu R(y) differentiëren naar y, dan volgt na uitschrijven, dat 

R' (y) 2 Ef yCC* 
3 

HH* 
2 '(HH* + cc*' 'cc*' GG*} • y y 

(B.16) 

Hiermee kan dus m.b.v. de methode van Newton-Raphson de waarde van y iteratief 

bepaald woruen, met 

(B. 17) 

uitgaanue van een beginwaarde y
0

• De iteratie wordt gestopt zodra een relatieve 

nauwkeurigheid E > 0 is gehaald: 

(B. 18) 
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BIJLAGE C 

2-D Fast Fouriertransformatie van ee11 beeld m.b.v. de AP500 

Een beeld, dat in de APSOO I:ijgewijs is opgeslagen, wordt door de 2-D 

FFT uls volgt behandeld: 

(1) een reëele 1-D FFT wordt uitgevoerd over alle re~ele rijen, 

(2) vervolgens worät een compleY.e 1-D FFT uitgevoerd over alle verkregen 

complexe kolommen. 

De reëele 1-D FFT heeft echter twee geheugenplaatsen meer nodig voor het 

resultaat dan er plaatsen zijn in een beeldrij. Dit kan men als volgt inzien: 

de 1-D FFT van een reëele funktie f(k) heeft als eigenschap dat voor zijn 

Fourier-getransformeerde F(w) geldt: 

Re{F(N-w)} Re{F(w)} 
(w=O, ••• ,N-1) (C. 1) 

Im{F(N-w)} - Im{F (w) }. 

Hieruit volgt dat we sl~chts de eerste N/2+1 complexe waarden van alle N 

waarden nodig hebben; de overige N/2-1 waarden kunnen hieruit berekend wor

den. De APSOO slaat alleen de N/2+1 complexe waarden op, zodat N+2 geheugen

plaatsen nodig zijn. 

Het gevolg is, dat bij een rijgewijs opgeslagen beeld met M rijen en N kolom

men, achter elke rij twee extra geheugenplaatsen opengelaten moeten worden, 

zoals dit is afgebeeld in figuur (C.1). 

~ ~ 
------

~ ~ ------
< ·r . l r 1 N N N 

rij 1 rij 2 rij M 

2 extra 2 extra 2 extra 2 extra 

Figuur (C.l). Wijze van opslag van een beeld t.b.v. de 2-D FFT. 

Dit betekent dat een beeld waarop de 2-D FFT wordt uitgevoerd, in de AP500 

opgeslagen dient te worden in een databuffer met een lengte van M(N+2) pun-
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ten. Het 2-D Peuriergetransformeerde beeld bestaat uit M rijen met in elke 

rij N/2+1 complexe datapunten. 

Het frekwentienulpunt bevindt zich hierbij linksboven in de hoek van het 

Peuriergetransformeerde beeld, dus het eerste complexe data-element van de 

databuffer. 
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• • •••••• Image Correction 
and Restoration •• • • •• • ••••• • • • ••••• 
Introduetion 

• The Image Formation and Recording process is NEVER 
perfect. 

• Image degradations may influence analysis and measurement 
results. 

• 

• 

Degradatlons-

Originai Scene 

" f(i ,j} 

Fur1her Processing: 
Enhancement, 
Sagmantatlon, 
Analysla, Jnterpretatlon 

---, 

I * Objectlve Criterion 
1 * Models 

* A priori Knowledge 
I 

I 
I 

Image Correction and Restoration aims at undoing image 
de gradati ons: 

• Correction: 
• Restoration: 

(Nearly) perfect undoing of degradations 
Approxin1ate undoing by estimation 
methods. 

Final aim is to improve quality/reliability of final 
analysis/measurement results, thus should be evaluated in 
proper context. 

N-1 
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Image Correction 
and Restoration 

• • • ••••• 

Original Scene 

Environment 
(Light sources) 

Geometry 
(Perspective distor. 

Optica) Distortions 

Blurring 

Sensor Response 

' 

Noise 

Overview 

' Q.) 
.~ 
,a.> 

c:,) 
T/J 
' 

t:U:l 
.~ . . SD 
,cd 

·S .-

' 
' t:I.O 
. l=: .;.a 
. ~ 

·8 
'Q.) 

·~ 
' 

L Observed Scene 
Acquired Image 

Corrected and 
Restored 
Scene/Image 

,.. 

Geometrie 
Corrections 

DebJurring 

Noise Removal 

i 
Sensor Correction 

'!=:: 
· o ··-......... 
'cd 
' ~ . o ......... , rn 
oQ.) 
. ~ 
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Image Correction 
and Restoration 

Types of Degradations 

1. Point (intensity) degradations 
Disturbs individual pixels; description on pixel basis: 

• Sensor nonlinearities 
• Random noise and fluctuations 
• Nonuniform illumination 
• (Color degradations) 

2. Geometrie (spatial) degradations 
Changes geometrie relations in image; description on 
neighborhood basis: 

• Perspective 
• Geometrie limitations imaging system 

3. Spatial-frequency degradations 
Affects frequencies in image; description on global basis: 

• Out-of-focus imaging 
• Finite shutter time (motion effects) 
• Optical imperfections (aberrations) 

Objective of Correction and Restoration is to reconstruct the pre
sensor (ideal, original, perfect, ... ) image as well as possible 
according tosome objective criterion. 

This is quite different from Image Enhancement Methods. 

N-3 



• • •••••• •• • • •• • ••••• • • • ••••• 

Image Correction 
and Restoration 

General Approach 

General approach towards towards Correction and Restoration 

1. Determination of physical cause 
Problem dependent; a priori information. 

2. Modeling of degradation 
Abstract; simplifications; assumptions; leads to mathematica! 
formulation of degrading process. 

3. ldentification or measurement of model parameters 
U se of test pattems; identification from given distorted image. 

(lf possible, imprave imaging/recording chain). 

4. Inversion of degradations on basis of (mathematica!) model 
Leads to a correction or restoration algorithm. 

5. Perfarm correction or restoration on image 
Leads to image that is closer to pre-sensor image. 

6. Assess introduced artifacts 
Depends on subsequent processing stages; may require 
development of more accurate models or better correction and 
restoration algorithms. 

N-4 
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Geometrie Corrections 

Sensor Correction 

• Intensities in scene are mapped non-linearly to pixel values. 

• 

• 

Model: g(i,j) = <p[f(i,j)] 

<p [] is the sensor 
response 

25 

0 

g(i,j) 

Algorithm: f(i,j) = cp-l[g(i,j)] 

f(i,j) 

• Identification of sensor response <I>[] by linear grey value test 
wedge. 

• Imperfections due to: 
• Saturation effects (inverse ct>[] does not exist) 
• Spatially varying senso·r response 
• Intensity rounding effects (integers) 

N-5 
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Geometrie Corrections 

Perspective Distortion 

• Geometrie operations change the spatial relations within the . 
1mage. 

• An important example of geometrie distortions is perspee ti ve. 

• Example Remote Sensing: 

.. .. - .. 

·--< 
< 9 

',..<:::..~-----(-· -~/fci,j) 
Parallel Roads 

Non-parallel Roads 

• In general the 3-D imaging geometry should be taken into 
account: Robot vision, stereo camera's, .... 

• Here we consicter the case of Rubber Sheet Stretching only. 

N-6 
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Geometrie Corrections 

•• • ••••• 
Rubber Sheet Stretching I 

• Preserves connee ti vity 

• 1-1 relation between f(i,j) and g(i,j) exist 

• Example: 

' 

-~· ·. ·:--. 
'' . 

' . 

f(i,j) g(i,j) 

• Rubber sheet stretching can be modeled as follows: 

g(x,y) == f(a(x,y),b(x,y)) 

or x== a(x,y) and y == b(x,y) 

• In digital im~ges this model has limited validity since the spatia1 
coordinates are discretized! 

• Geometrie image operations usually require spatial interpolation 
(zero-order, bi-linear, bi-cubic, splines, ... ) 

N-7 
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• Translation: 

Geometrie Corrections 

Examples Geometrie 
Opera ti ons 

g(x,y) == j(a(x,y),b(x,y)) 

or x== a(x,y) and y == b(x,y) 

a(x,y) ==x- x 0 and b(x,y) == y- Yo 

• Blow-up: 

• Rotation: 

a(x,y) == fc and b(x,y) ==I{ 

a(x,y) == xcos8- ycos8 

b(x,y) == xsin8 +ycos8 

• Affine Transform: 

a(x,y) == a 1,1X + a 1,2Y + ~~ 

b(x, y) = a 2 •1x + a 2,2Y + ~2 

Affine transfarm can be used to model many rubber sheet 
stretching distortions: Pin cushion model. 

N-8 
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Geometrie Corrections 

Pin Cushion Model 

• Consicter the geometrie distartion and correction of a square 
mesh: 

f 

Original 
mesh 

- - - -~ 

g 

Distotied 
mesh 

? 
- -- -~ 

1\ 

f 
·- - -------~ 

' ·- - - - - - - - -. 
Corrected 
mesh 

• Pin cushion distartion is aften corrected by the following 
geometrie transform: 

Î(x,y) = g( a1.1x + a1.2Y + al.3xy + ~~ ,a2.1x + a2.2Y + a2,3.xy + ~2 ) 

= g(x + ~x(x,y),y + L\Y(x,y)) 

• Here (Llx(x,y), LlY(x,y)) is the correction vector for the spatial 

location (x, y ). 

• ldentification of eight (8) unknown parameters require known 
displacement of 4 corners of a mesh. 

• Finally apply above transfarm to all data inside mesh. 

N-9 
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Geometrie Corrections 

Rubber Sheet Stretching 11 

• To determine the 8 parameters of the geometrie transform, a 
known test mesh of appropriate size should first be recorded. 

• Then, locally each mesh can be used to determine the required 
parameters. 

• The identified parameters can be visualized as correction veetors 
applied to the corners of the test mesh . 

• Example 

N-10 
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Image Restoration 

N oise Filtering I 

• Images al ways contain some amount of random ( =unpredictable, 
cannot bedescribed exactly) noise or fluctuations: 

• Thermal noise (random fluctuations of electrans in 
electranies) 

• Film grain noise (fini te size of grains in photochemical 
substrate) 

• Pboton noise (radiation is partiele stream) 
• Quantization noise (truncation effects due to limited 

number of bits to re present intensities) 

• Model that is aften used: 

g(i,j) = f(i,j) + n(i,j) 

with n(i,j) noise of which we know some statistica! properties: 

• amount of noise: varianee or energy a~ 

• does not depend on the original f(i, )) 
• is unstructured (uncorrelated). 

• Objective is 'to remave noise as good as possible from g(i, )) . 

• Since the noise is random, it is generally not possible to reeover 
the original noise free image f(i,j). 

0-1 
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Image Restoration 

N oise Filtering 11 

• Spatial frequency components in original image are usually 
mixed with those of the random noise: Impossible to separate 
them afterwards . 

• Example: 
S (w) 

g 
Filter H(w) ----------------, 

S (w) 
g 

Noise 

w 

Noise S (w) n 

w 

. s. (co) are power density spectra ( PSD) indicating how strong a 
certain frequency is present in the image on the average. 

• PSDs can be estimated from images by Fourier transforms: 

S
8

(CO) =I Fourier Transform [g(i,j)] 12 

0-2 
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Image Restoration 

Wiener Noise Filtering I 

" • Noise filter estimates f(i,j) from g(i,j)~ 

f(i,j) g(i,j) 
.. ... 

n(i,j) 

Wiener 
Filter 

1\ 

f(i,j) 
... .. 

<111--------------- ... <lil--------- -- ------------ - -_.". 

Noisy image 
recording 

N oise filtering 

• V arious filters could be used (linear, non-linear, loc al, global, ... ) 
Here we focus on optimallinear filter (Wiener filter). 

• Two-Dimensional Linear Filter: 

J(i,j) = Lh(k,t)g(i- k,j -o 

" 

k,leS 

= h(i, j) * g(i, j) 

n 
F(u,v) = H(u,v) G(u,v) 

0-3 
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Image Restoration 

Wiener N oise Filtering 11 

• Two-Dimensional Linear Filter: 

J(i,J) = Lhck,l)g(i- k,J -l) 
k,LES 

Here h(k, l) are the filtercoefficients, and S is the filter support: 

0.1 0.2 0.1 

0.2 1.0 0.2 

0.1 0.2 0.1 

• Optimal Filter Coefficients: 
' A 

Difference between f(i,j) and f(i,j) is as smallas possible on 

the average: 

h(i,j) f- min E { (](i,})- f(i,j)) 2 
} 

h(k,l) 

0-4 
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Image Restoration 

Wiener N oise Filtering 111 

• Solution: Wiener Noise Filter: 

Fourier Transfonn 1 
h(i,j) <=> H(u,v)== 2 

1 + ()n 

S1(u,v) 

• Wiener noise filter removes noise as good as possible while 
balancing errors due to remaining noise and affected image 
content. 

Example: 

1.0 
Wiener filter H(w) 

0.0 
w 

• Wiener filters can be implemented either in the pixel or 
frequency domain: convolution v .s. Fourier Transforms. 

• Non-linear filters do a better job in removing noise, and are 
more flexible. 

0-5 
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Image Restoration 

Blur Removal I 

• Optica! defects, out-of-focus lenses, motion effects, etc. 
introduce unsharpness or image blur. 

• Unsharpness is caused by lack of high frequency components: 
blurring is essentially a low-pass filtering of the original image. 

,... 

. Restoration filter estimates f(i, }) from g(i, })~ 

f(i,j) ·IL-__ s_Iu_r __ l--_ __..r ;(i,j) -~.____~_il_ir:_~e_r _ ___. 

1\ 

f(i,j) 

n(i,j) . ---------- ---------------~ ·---------------· 
Image formation and recorcling Image restoration 

• Linear model for image blurring: 

g(i~J) = L d(m,n)f(i- m,j- n) + n(i,j) 
(m,n)ED 

= d(i,j) * f(i,j) + n(i,j) 

n 
G(u, v)= D(u, v) F(u, v) + N(u, v) 

0-6 
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• Model: 

Image Restoration 

Blur Removal 11 

g(i,j) = L,. d(m,n)f(i- m,j- n) + n(i,j) 
(m,n)ED 

Here d(m,n) is the point-spreadfunction (PSF) of the blurring 
system. lt specifies the way in which the image is blurred. 

Assumption: Image is globally blurred by a single PSF (i.e. 
PSF does notchange over the image). 

• The size of the PSF is given by the PSF-support D: 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

3x3 lx5 

• Only some statistica! properties are known of noise n(i,j). 

• Objective of in1age restoration is to undo the blurring and to 
remove noise as good as possible. 

0-7 
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Image Restoration 

Motion Blur I 

• Motion Blur is due to relative camera-object motion during 
recording time. 

• Important case: velocity v, exposure time T, angle e 
(define length afmation as L = vT): 

d(i,J)= 

1 

L 
- (L -1) I 2 <i< (L -1) I 2 

0 elsewhere 

(8 = 0) 

0-8 
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Image Restoration 

Motion Blur 11 

• Optical Transfer Function jD(u, v)J~ 

L=6, Angle=Ü 

M 

L=6, Angle=25 degrees 

• Note: Location of zero's in jD(u, v)J can be detected in G(u, v) 

and can thus be used to identify L and 8 from blurred image. 

0-9 
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Image Restoration 

Defocussing Blur I 

• Defocussing Blur is due to incorrect focussing of optical system 
during recording time. 

• Important case: uniform circular-aperture out-of-focus, radius R: 

Focussed optica! 

syst~emL===~;~:::Jmft====::::::Sr--

Out-of-focus optica! system 

Point-spread Function: 

d(i,j) == ~ 
nR 

0-10 
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Image Restoration 

Defocussing Blur 11 

• Point-spread function d(i,Jt 

Optie al Transfer Function ID(u, v )I_;_ 

0.5 

• Location of circular zero's pattern can be used todetermine R. 

0-11 
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Image Restoration 

Optical Aberration 

• Aberration is caused by the fact that lenses are not infinitely thin, 
i.e. by opticallimitations. 

• Aberration yields an image blur similar to defocussing blur. 

• Point-spread function is approximated by PSF of defocussing 
blur in practice. 

0-12 
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Image Restoration 

Inverse Filtering 

• Linear model for image blurring: 

G(u,v)==D(u,v)F(u,v) + N(u,v) 

• Usually blur is the more dominant degradation in the image: 
What happens if we do not incorporate the noise in the model 

(N(u, v) == 0) ? 

• Approximate Model and Inverse Filter: 

G( ) D( ) F( ) F"(u,v) -- G(u, v) (I F.l ) u, v == u, v u, v ~ nverse 1 ter 
D(u, v) 

• This Inverse Filter does not yield useful results in practice, since 

N(u, v) :f. 0: 

F(u,v) == G(u,v) == F(u,v)+-N_(u_,v_) 
D(u,v) D(u,v) 

and 

D(u, v) --7 0 
N(u,v) 
-----700 
D(u, v) 

Even a very small amount of noise is magnified enormously. 

0-13 
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Image Restoration 

Wiener Restoration 
Filtering 

• U se Linear Optimal Filter to remave blur and noise (restoration): 

J(i,J) = Lhck,l)g(i- k,J -o 

"' 

k,l ES 

= h(i, }) * g(i, )) 

n 
F(u, v) = H(u, v) G(u, v) 

• Optima! Filter Coefficients: 
"' Difference between f(i,j) and f(i,j) is as smallas possible on 

the average: 

h(i,j) ~min E{ (f(i,j)- f(i,j)) 2
} 

h(k,l) 

• Solution: Wiener Restoration Filter: 

Fourier Transfonn D( U V) 
h(i,j) <=> H(u,v)= - ,-

2 

ID(u, V )12 + (J n 

S1(u,v) 

0-14 
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1. INLEIDING 

SWITCHED CAPACITOR FILTERS 

dr.ir. J.A. Hegt · 

Technische Universiteit Eindhoven 

Nadat A. Fettweis zijn theorie van de resonant-transfer circuits [1] 

in 19681 publiceerde, gevolgd door een beroemd artikel van Fried [2] 

in 1972 en een aantal jaren van stilte, is de ontwikkeling van 

switched capacitor (SC) filters van basisconcept tot veelvuldig 

toegepast commercieel produkt uitzonderlijk snel verlopen. 

Er is een aantal redenen te geven voor hun populariteit. 

SC filters 

- zijn goedkoop, 

- gebruiken weinig oppervlak, 

- zijn low power, 

- bezitten een voor analoge filters hoge mate van nauwkeurigheid en 

hoeven na produktie i.h.a. dan ook niet afgeregeld te worden, 

- anderzijds kan de overdracht van het filter worden getransformeerd 

naar een ander frekwentiegebied door eenvoudigweg de klokfrekwentie 

te wijzigen; dit kan bijvoorbeeld attraktief zijn in toepassingen 

bij adaptieve filters, 

zijn volledig implementeerbaar in standaard MOS processen, 

- kunnen gekombineerd worden met digitale circuits op één en dezelfde 

chip. 

Toch zijn er ook wel effekten te noemen die het werken met SC filters 

bemoeilijken. 

De bouwstenen waar deze filters uit zijn opgebouwd: condensatoren, 

schakelaars (meestal MOS-transistoren) en versterkers zijn behept met 

1rn feite wordt door J.C. Maxwell het principe van geschakelde 

condensatoren al beschreven in zijn in 1873 gepubliceerde boek "A 

treatise on electricity and magnetism". 



vele niet-idealiteiten, zoals 

- parasitaire capaciteiten, 

- eindige open-loop DC versterking en bandbreedte van de gebruikte 

versterkers, 

- eindige aan-geleiding van de schakelaars, 

- eindige geleiding van de uitgangen van de versterkers en begrensde 

current sourcing en sinking, 

- niet-lineariteit van de (parasitaire) capaciteiten, schakelaars en 

versterkers, 

- overspraak van het kloksignaal, 

thermische en 1/f ruis in de MOS-fets van de versterkers en 

schakelaars, 

- etc. 

Het zijn o.a. deze niet-idealiteiten die de analyse en synthese van SC 

filters bemoeilijken. 

In zeer kort bestek worden hier de "equivalentie" tussen geschakelde 

condensatoren en weerstanden bekeken en enige analyse- en 

synthesemethoden besproken. Voor een uitgebreider en diepgaander 

behandeling van deze onderwerpen wordt verwezen naar de literatuur, 

zoals [ 3- 7] . 

2. "EQUIVALENTIE" TUSSEN GESCHAKELDE CONDENSATOREN EN WEERSTANDEN 

In fig.l wordt een condensator C middels twee schakelaars, gemerkt "o" 

(welke geleidt in de Qneven klokfase) en "e" (geleidend in de gven 

klokfase) beurtelings verbonden met een spanningsbron met spanning U 
1 

dan wel met spanning U . 
2 

Op tijdstip t=t is de schakelaar "e" aan en "o" uit, condensator C is 
0 

opgeladen tot de spanning v (t )~ U en op de condensator bevindt zich 
c 0 2 

een hoeveelheid lading q(t )= CU . Vervolgens gaat ook schakelaar "e" 
0 2 

uit en daarna schakelaar "o" aan. Condensator C wordt ogenblikkelijk 

opgeladen, zodat op t-t +T/2 zich hierover een spanning heeft 
0 

opgebouwd ter grootte v (t +T/2)- U en q(t +T/2)- CU . De bron U 
c 0 1 0 1 1 



to to+T/2 to+T 

D:l I 
., l +. . . e 
I 

u, UZ -t 
DDft 

I I I . • 0 
uit 

fig . l: voorbeeld geschakelde condensator 

heeft hiertoe een ladingshoeveelheid ~q0- q(t +T/2) -q(t ) - C(U -U ) 
0 0 1 2 

afgestaan. Schakelaar "o" gaat weer uit en vervolgens schakelaar "e" 

aan. Condensator C ontlaadt zich nu, zodat op t=t +T de spanning over 
0 

de condensator is afgenomen tot v (t +T)- U . Aan de bron U is 
c 0 2 2 

hiertoe een ladingshoeveelheid ~q 8- q(t +T)-q(t +T/2) C(U -U ) 
0 0 1 2 

afgestaan. Hiermee is een complete cyclus van deze schakeling 

beschreven. Netto wordt er per tijdsinterval T door middel van de 

geschakelde condensator een ladingshoeveelheid C(U -U ) 
1 2 

getransporteerd van de bron U naar de bron U . De per tijdseenheid 
1 2 

getransporteerde hoeveelheid lading bedraagt C(U -U )/T, overeenkomend 
1 2 

met de stroom door een weerstand met waarde T/C, aangesloten tussen de 

spanningsbronnen U en U . Men kan dan ook stellen dat de equivalente 
1 2 

weerstandswaarde van de geschakelde condensator in dit voorbeeld 

gelijk is aan 

R 
eq 

T 
c 

1 
f c 

s 

waarbij f - 1/T de klokfrekwentie representeert. De eigenschap dat de 
s 

grootte van de equivalente weerstandswaarde mede bepaald wordt door de 

klokfrekwentie biedt de mogelijkheid om een SC filter op eenvoudige 

wijze in zijn geheel te verstemmen. Merk op dat een grote equivalente 

weerstandswaarde correspondeert met een kleine ge schakelde capaciteit, 

die dan ook weinig chipoppervlak in beslag neemt. Tevens kan aan de 

hand van bovenstaande formule worden ingezien dat waar in tijdcontinue 

filters de eigenschappen bepaald worden door produkten van R en C, 

deze bij SC filters juist bepaald worden door verhoudingen van 

geschakelde en ongeschakelde capaciteiten. Alhoewel de absolute 

nauwkeurigheid van geïntegreerde capaciteiten slecht is (±10%) heeft 



men de onderlinge verhouding van capaciteiten op één en dezelfde chip 

veel beter in de hand: toleranties van ±0.1~ zijn heel normaal. Dit is 

de reden waarom geïntegreerde SC filters i.h.a. veel nauwkeuriger zijn 

dan geïntegreerde filters, opgebouwd met onnauwkeurige weerstanden 

(±15%) en condensatoren. 

De "equivalentie" van geschakelde condensator enerzijds en weerstand 

anderzijds is slechts ten dele korrekt. Een kenmerkende eigenschap van 

se filters is, dat zij behoren tot de klasse van tijddiscrète 

schakelingen. De getransporteerde ladingshoeveelheden worden o.a. 

bepaald door samples van knooppuntspanningen, genomen op het einde van 

de klokfasen. Het gedrag van SC filters wordt dan ook i.h.a. 

beschreven in termen van z-getransformeerden van spanningen op het 

einde van klokfasen en z-getransformeerden van per klokfase 

getransporteerde ladingshoeveelheden. 

3. ANALYSE VAN SC FILTERS 

Elke analysemethode voor SC filters maakt (evt. impliciet) gebruik van 

ladingsbehoud binnen bepaalde contouren. 

Alhoewel het direkt uitschrijven van alle op ladingsbehoud gebaseerde 

is, is dit vergelijkingen per klokfase een krachtige analysemethode 

ook een erg omslachtige werkwijze. Vooral voor grotere SC schakelingen 

wordt i.h.a. gebruik gemaakt van methoden waarbij ladingsbehoud 

impliciet wordt verdisconteerd. Veelal zijn deze methoden alleen 

geldig bij toegestane verwaarlozing van een groot aantal 

niet-idealiteiten en hebben dus een beperkt toepassingsgebied. Blijken 

een aantal niet-idealiteiten een signifikante invloed te hebben op het 

filtergedrag, dan is men voor analyse van deze schakelingen meestal 

aangewezen op een van de vele simulatieprogramma's zoals DIANA, DOSCA, 

DONES, PRSC, SCAPN, SCANAL, SCNAP, SCNET, SCYMBAL, SCOP, SWAP, SWICAP, 

SWINET, SWITCAP, WASCAP, WATSCAD, etc. 

Van de "handmatige" analysemethoden wordt hier, zij het summier, een 

tweetal behandeld. 

Bij de eerste methode wordt met 

schakeling opgebouwd die een 

equivalente admittanties een 

spanning/stroom-gedrag vertoont 

overeenkomstig een beschrijving in het z-domein van de spanningen en 



getransporteerde ladingen in het SC circuit. Vervolgens wordt deze 

equivalente schakeling geanalyseerd. 

De tweede methode gebruikt een graph-voorstelling van de 

vergelijkingen waarmee deze z-getransformeerde spanningen en 

getransporteerde ladingen in elkaar worden uitgedrukt. Deze graph kan 

dan met knooppunteliminatie [8] of m.b.v. de "regel van Mason" [9] 

worden doorgerekend. 

3.1 ANALYSE M.B.V. EQUIVALENTE SCHAKELINGEN IN HET Z-DOMEIN 

Deze methode [10] verloopt als volgt. 

Eerst wordt het te analyseren circuit opgesplitst in elementaire 

bouwblokken. Alhoewel in de oorspronkelijke methode deze 

"elementaire" bouwblokken nogal wat componenten bevatten, is het ook 

mogelijk de schakeling op te splitsen in zijn losse componenten: 

condensatoren, schakelaars en versterkers. 

- Voor deze elementaire bouwblokken worden equivalente 

schakelingen in het z-domein opgesteld, waarvoor dezelfde 

poortrelaties voor de spanningen en getransporteerde ladingen in het 

z-domein per klokfase gelden als voor het oorspronkelijke circuit. 

Deze equivalente circuits worden samengesteld uit equivalente 

admittanties in het z-domein, die de relaties representeren tussen 

spanningen en getransporteerde ladingen in het z-domein, op dezelfde 

wijze als "normale" admittanties de relaties tussen spanningen en 

stromen beschrijven in het Laplace s-domein. 

- Vervolgens worden deze equivalente deelschakelingen weer met elkaar 

verbonden overeenkomstig de topologie van het oorspronkelijke 

circuit. 

Als laatste stap wordt deze samengestelde equivalente schakeling in 

het z-domein geanalyseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

"normale" Kirchhoff spanningswet voor de (z-getransformeerde) 

spanningen en de Kirchhoff stroomwet voor de (z-getransformeerde) 

ladingsstromen. 

Zoals reeds toegelicht is het niet nodig een uitgebreide tabel van 
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elementaire circuits met hun equivalenten aan te leggen, maar volstaat 

het de equivalente schakelingen te vinden 

schakelaars en versterkers. 

voor condensatoren, 

Beschouw een condensator C (fig.2) welke wordt verondersteld deel uit 

te maken van een SC circuit met een tweefasen klok, met fasen "e" en 

"o". (Uitbreiding tot meer dan twee klokfasen is eenvoudig mogelijk.) 

ql(t) c q2(1) 
----- 1 2 ,...._..._ 

----~I I~----
., (I) "2 (I) 

I 

e .c..a, --
on~ 
Ofl 

; I 
I 

il 
I 

I 
I 

I 

:'•t(n) 
vo(n-'h)l 
l I 

; qe(n) 
' ' l 'qo(n- -
: -~--------j:q~(n) 

' "qi (n-'t2) 

I----------------'-

fig.2: Condensator met corresponderende equivalente schakeling 

in het z-domein 

Gebruikmakend van ladingsbehoud geldt: 

~q0(n-1/2) "" q
0 

(n-112) -q
8 
(n-1) = C [v

0 
(n-112) -v

0 
(n-112) -v

8
(n-l)+v

8 
(n-1)] 1 1 1 1 2 1 2 



(waarbij öq
8
(n)de hoeveelheid lading is welke door de buitenwereld aan 

1 

klem 1 wordt toegevoerd in het intervalt <tst ,etc . ). 
n-1/2 n 

Of, na z-transformatie: 

öQe GV 8 GVe -1/2 
GV0 

+ 
-1/2 

GV0 - - z z 
1 1 2 1 2 

ÖQO GV 0 GV
0 -1/2 

GV
8 

+ 
-1/2 

GV8 - - z z 
1 1 2 1 2 

ó.Qe 
2 

-öQe 
1 

ÖQO - ó.Qo 
2 1 

Deze relaties tussen ladingshoeveelheden ó.QJ en spanningen V1 kunnen 
i k 

worden gerepresenteerd door het equivalente circuit in het z-domein 

volgens fig. 2. 

De equivalente schakeling voor een schakelaar die "aan" is gedurende 

klokfase "e" en "uit" is in fase "o" wordt gegeven in fig.3. 

e 
ll.Q1 V.e - 1 

q1 (t) q2(t) - ~ 

~ 2 • 
v1 (t) v

2
(t) 

ll.Q1~ v.o 
1 

fig.3: Schakelaar met corresponderende equivalente schakeling 

in het z-domein 

Vanzelfsprekend mogen fasen "e" en "o" onderling verwisseld worden. 

Het equivalent voor een spanningsgestuurde spanningsbron (of 



versterker) met (frekwentie onafhankelijke) versterking A bestaat uit 
0 

twee spanningsgestuurde spanningsbronnen, .. één voor elke klokfase, 

zoals geschetst in fig.4. 
e 

ve ~a, - 1 
ve 
3 ~ : q1 (t) • __.. v1(t) q3 (t) 

i 
- v2(t) 

q2 (t) 

~ 
- V.e e -- ~a2 2 

3 • 
v3 (t) 

0 vo ~a, - 1 

~ : -- v.o 
~ao 2 

2 

fig.4: Spanningsgestuurde spanningsbron met equivalente 

schakeling in het z-domein 

• v.o 
3 

Wanneer als voorbeeld de schakeling van fig.Sa wordt geanalyseerd, dan 

levert dit de equivalente schakeling van fig.Sb op . Hierbij is 

aangenomen dat, afgezien van een eindige versterking A van de opamp, 
0 

de schakeling van fig.Sa ideaal is. De gestippeld aangegeven 

admittanties zijn dan redundant, resulterend in de overdrachten 

V
0

(z) -C 
Hoo(z) = 

3 s 

- 1 
V

0
(z) (1 - z ) (1+1/A )C + C /A 

1 o F s 0 

V
8 
(z) 

-1/2 
-z C 

Hoe (z) • 3 s ----
V

0
(z) 

- 1 
(1+1/A )C + C /A (1-z ) 

1 o F s 0 

hetgeen respektievelijk een gedempte inverterende Backward Euler en 

een gedempte inverterende LDI integrator voorstelt. 

In het geval ook de opamp ideaal mag worden verondersteld (A -+ co) 
0 

wordt het equivalente circuit van fig.Sc verkregen, resulterend in 

-C 
s 

- 1 
(1-z )C 

F 

e 
~a3 ..---

-o 
~a3 



>-----1---0 v3 ( t) A 

B 

c 

v,oo-----1 

fig.S: Voorbeeld analyse m.b.v. equivalente schakeling in het z-domein 

a: voorbeeld schakeling 

b: equivalente schakeling in het z-domein 

c: equivalente schakeling in het z-domein in het geval A~ ro 
0 



V
0
(z) 

1 

-1/2 -z C 
s 

- 1 (1-z )C 
F 

In dit ideale geval zijn de BE en LDI integrator dus ongedempt. 

Merk op dat in dit ideale geval, waarvoor V8 
= V0 

- 0 (virtueel 
2 2 

aarde), de ladingsstroom ~Q0 volledig bepaald wordt door V0 en C 
2 1 s 

volgens 

Verder kunnen de spanningen V
8 

en V
0 

uitgedrukt worden in ~Q0 , ~Q8 

en 
3 3 2 2 

c : 
F 

en 

1 
- 1 

(1 - z )C 
F 

1 
- 1 

(1 - z )C 
F 

-1/2 
z 

- 1 
(1 - z )C 

F 

-1/2 
z 

- 1 (1 - z )C 
F 

3.2 ANALYSE M.B.V. SIGNAL FLOY GRAPHS 

Bovenstaande relaties kunnen worden gerepresenteerd d.m.v. een Signal 

Flow Graph [11], zoals geschetst in fig.6. 

-1 

' 
-1 

f ig . 6 : Signal Flow Graph voor de schakeling van f ig.Sa (mits A~~) 
0 



Analyse van SC filters m.b.v. SFG' s werkt in de praktijk bij zonder 

plezierig . Nadeel is dat deze methode slechts voor een beperkte klasse 

van configuraties toepasbaar is, waar gelukkig het overgrote deel van 

de in de praktijk toegepaste SC filterschakelingen volledig uit zijn 

opgebouwd. Geëist wordt, dat elk SC deelnetwerk (opgebouwd uit 

condensatoren en schakelaars) in het totale filter zich bevindt tussen 

een ideale spanningsbron (bijv. de uitgang van een ideale opamp) en 

een virtueel aardpunt. Aangezien de ladingsstroom die onttrokken wordt 

aan een ideale spanningsbron een redundante grootheid is en de 

spanning op een virtueel aardpunt bekend is, kan de signaal flow in 

een dergelijk SC netwerk volledig beschreven worden in termen van de 

spanning over de spanningsbron en de ladingsstroom in het virtueel 

aardpunt. De relaties tussen deze grootheden kunnen d.m .v. een Signal 

Flow Graph worden gerepresenteerd. 

In de praktijk kan een tabel worden gehanteerd van SC netwerken met 

hun SFG, waarvan in fig.7 een voorbeeld wordt gegeven . 

c 

c 
v:••----••-----060~ 

v1e~6o2 
-z-'Jzc 

V1° 0602° 

vt~6o;i 
z-'12c 

v? 0 60 2° 

fig.7: Enige SC deelschakelingen met bijbehorende SFG representaties 

// 
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fig.8: Voorbeeld schakeling voor SFG analyse 

Door de schakeling van fig.8 op te delen in subcircuits, kan 

gebruikmakend van de tabel van fig.7 de bijbehorende SFG worden 

afgeleid, zoals weergegeven in fig.9. 

"' / 
"' 

"' / 

cf.:"_; _____ ---
.0.030 

fig.9: Signal Flow Graph, behorend bij de schakeling van fig.8 

Uit deze graph kan eenvoudig [8-9] de overdracht van het filter worden 

afgeleid: 
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Als het ingangssignaal niet verandert gedurende 

klokperiode' zodanig dat V
0 

= z -
112 

V
9 

dan geldt 
in in' 

4. SYNTHESE VAN SC FILTERS 

a 
0 

b 
0 

- 1 
+ a z 

1 

-2 + a z 
2 

-2 
+ z 

een volledige 

Voor de synthese van SC filters staan de ontwerper verschillende 

methodieken ter beschikking, waarvan er twee zeer veelvuldig worden 

toegepast: 

synthese gebaseerd op het in cascade schakelen van 2
8 

orde sektles 

(biquads), 

- leap-frog synthese. 

4.1 SYNTHESE MET GECASCADEERDE SC BIQUADS 

Bij deze synthesemethode worden allereerst van de te realiseren 

overdrachtsfunktie teller en noemer ontbonden in tweede orde faktoren 

(plus evt. een eerste orde faktor). 

Vervolgens wordt gezocht naar een optimale pool-/nulpuntpaar 
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combinatie per sektie. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn 

bijv. gevoeligheid van het totale filter . voor componentvariaties, 

totale benodigde capaciteit, dynamisch bereik. De keuze wordt o.a. 

bepaald door de topologie van de biquad sektie, die sterk van 

is op de samenhang van pool- en nulpuntpaar. Bij de keuze 

invloed 

van de 

biquad sektie kan evt. gebruik gemaakt worden van een catalogus, bijv. 

[12]. 

Nu kunnen de filtersektles gedimensioneerd worden, waarbij veelal een 

aantal vrijheidsgraden aanwezig zijn, die later weer gebruikt kunnen 

worden voor het optimaliseren van de dynamiek en het minimaliseren van 

de capaciteit. 

Daarna wordt de optimale volgorde bepaald om de filtersektles in 

cascade te schakelen. Deze keuze kan sterk van invloed zijn op de 

dynamiek van het filter. 

Vervolgens worden per opamp uitgang alle daarmee verbonden 

capaciteiten met een zodanige factor geschaald, dat elke opamp bij 

hetzelfde spanningsniveau aan de ingang van het filter zal verzadigen. 

Als laatste stap worden per opamp ingang alle daarmee verbonden 

capaciteiten met een zodanige factor geschaald, dat de kleinste 

capaciteit, verbonden met die ingang, gelijk is aan de kleinste 

voldoend nauwkeurig realiseerbare waarde. 

4.2 LEAP-FROG SYNTHESE 

Bij de leap-frog synthese wordt geprobeerd de 

gevoeligheidseigenschappen van tweezijdig ohms 

extreem goede 

afgesloten LC 

ladderfilters te behouden bij het omzetten naar een SC struktuur . 

Allereerst wordt gezocht naar een prototype LC ladderfilter dat aan de 

eisen voldoet. Vervolgens worden voor dit filter om en om de 

knooppuntspanningen in de takstromen uitgedrukt en vice versa. Dit 

wordt op een dusdanige wijze gedaan, dat uitsluitend uitdrukkingen in 

integraalvorm worden verkregen. Deze uitdrukkingen worden 

geïmplementeerd d.m.v. een SC structuur, opgebouwd uit 

integratoren. 

vervolgens 

gekoppelde 

Het prototype laagdoorlaatfilter van fig.lO levert bijv. volgend 
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stelsel vergelijkingen op: 
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Dit stelsel kan worden gerepresenteerd door de graph van fig.lla, of 

na schaling van alle stroomknooppunten met een factor r -r -r door die 
s l 

van fig.llb. 
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Alle vertikale takken stellen integratoren voor, waarbij alleen de 

buitenste gedempt zijn. 

c1 f CF 

V1 o ~~I 11 I~ 

! e t 
c2 c 

v2 o ~r' ± 
~ Vo 

! 
c3 

v3 o I 

fig.l2: Universele SC integratorschakeling 

Bij de SC implementatie wordt als universele integratorschakeling het 

circuit van fig.l2 gebruikt, met overdracht 

V 
0 

-C z 112V + c z- 112V - c (z 112 -z- 112 )V 
1 1 2 2 3 3 

C(z112_z-112) + C z112 
f 

(alle spanningen gesampled in klokfase "e") 

of 

en 

met 

V :::: 
0 

-y := 

I" := 

1/ 2 - 1/ 2 
z -z 

2 
:::: s 

1/2 -1/2 z +z 
l 2 

:::: 

s(2C+C ) + C 
f f 

(bij klokperiode 

- s2C V 
3 3 

genormeerd op 2) 

Door op de circuitvergelijkingen de volgende substituties toe te 

passen: 



fig . l3: SC leap-frog filter 
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wordt het volgende stelsel verkregen: 
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;d) 

V 
4 

V 
5 

s2C 
12 

s(2C +C ) + C 
14 1 1 

c 
10 

c 
12 

c 
13 

c 
14 

c - 1 
11 

1 
4 

2r 

c - 1 
1 

(re -1)/2 
5 

hetgeen m.b.v. de schakeling van fig . l2 als bouwblok kan worden 

gerealiseerd, zie fig.l3. 

Net als bij de beschreven synthesemethode met SC biquads kan de 

dynamiek worden geoptimaliseerd door per opamp uitgang alle daarmee 

verbonden capaciteiten te schalen. Ook kan hier vervolgens de totale 

capaciteit geminimaliseerd worden door weer per opamp ingang alle 

daarmee verbonden capaciteiten te schalen. 
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1 De transp_aranten 

Computer Aided Design (CAD) for 

digital signa! processing 

A.W.M. van den Enden 

Philips Semiconductors 

Systems Labaratory E indhoven 

BE 3.25 Tel (040-27)23021 

Computer aided design on system level 

The calculation of: 

- impulse responses 

- ftequency ~sponses 

And nat: 

- realisation in a signa! processor 

- chip lay-out 

Subjects in this presentation: 

- short survey of existing programs 

- demonstrations 

R~ru~: . , ... - , .•.. . . • 

lllî . . "'' . 

PHILIPS 

Free DSP programs on internet 

1. METEOR: FIR filter design 

IEEE trans Signa! P rae august 1992 

www. muslc.Prlnceton .edu/ cl assesfclass.html 

2. FIR filter design 

ftp;f / ftp. TSP.EE. McGiii .CA/pub/FilterOesign 

3 . LIBTSP: package of DSP programs 

ftp: / / ftp. T SP.EE.McGiii .CAfpub/ l ibtsp 

4 . Netlib: IIR filter design 

www.netllb.org 

5. I EEE packet 

ftp :/ jsoma.crl .mcmaster.cajpub/IEEE/sottware 

/dSP .ZiP 

6. Near optima! K aiser- Bessel window 

e-m ail: tod ..schuck<!lldsmail .combat -edt .navy.mil 

7 . Extensive list of filter design 

www.inforamp.net / - poynton/Poyn ton-dsp.html 

8 . D SP hotlist 

www. funet. fi/ -kouhia / ho t list-dsp. h tml 

Internet news: comp.dsp 

PHILIPS 

;~'"· 

3 

Survey of programs (see course notes) 

1. IEEE packet (see next sheets) 

2. ILS of Signa! Technology 

3 . DISplay of Burr-Brown 

4. DFDP of Atlanta Signa! Processors 

5 . DADISP of DSP development corp 

6. Monarch of the Athena group 

7. FDAS of Momenturn corporatien 

8 . DFD of Mierocraft corporatien 

9. CAT of TU Lausanne 

10. D igita l fi lter design software for 

the IBM PC (baak with floppy) 

11. Signa! processing algorithms 

(book with floppy) 

12. Matlab of the Math works 

13. SPW of Camdisco 

14. 

PHILIPS 

The IEEE packet (see course notes) 

Packet published by IEEE Acoustics 

Speech and Signa! Processing (ASSP) 

Co ntent: 

0 . Define machine-dependent constants 

1. D iscrete Fourier Transfarm (DFT) 

- short demonstratien 

- rad ix 2 , 4 or 8 ( fast. large memory) 

- special signals 

(anti)symmetrical h[n]. rea l h[n] 

m ixed radix 

- small memory 

- chirp z- transform 

- complex W inograd (W FTA) 

- t ime efficient radix 4 

- two dimensional 

PHILIPS 



The IEEE packet (2) 

2. Power spectrum and correlation 

- periodegram methad for power 

spectrum estimation 

- correlation methad for power 

spectrum estimation 

- coherence and cross speetral 

estimation 

3. Fast convolution using the FFT 

4 . Linear predietien (LPC) of speech 

- linear predietien 

( autocorrelation/ cova ria nee) 

- lattice methad for LPC 

(realisation using lattice fi lters) 

- coeffic ient transformat ion 

(transformation between different 

parameters) 

PHILIPS 

The IEEE packet ( 4) 

7. Cepstrum analysis 

the IDFT(Log(DFT(x[n]))) 

- complex cepstrum 

- real cepstrum 

8 . Interpolation and decimation 

- digital interpolator design 

- rational sampling rate conversion 

- multistage decimationjinterpolation 

Remarks : 

- possible to buy the packet 

(tape cast only) 

- program description in: 

programs for digital signa ! process ing 

IEEE publication 

- the programs are very robust 

wel! documented 

bad interface (1979) 

PHILIPS 
4 

The IEEE packet (3) 

5. FIR filter design and synthesis 

- linear phase FIR (constant ripple) 

- the window methad 

- maximally flat pass and stopband 

- finite wordlength design 

6. IIR filter design and synthesis 

- design program for: 

lowpass, bandpass, 

symmetrical bandpassjbandstop, 

Butterworth, Chebyshev and Cauer, 

wordlength optimisation, 

cascade of second order sections 

- constant ripple design 

- arbitrary amplitude characteristics 

- finite wordlength (amplitude only) 

PHILIPS 

De resterende transparanten 
vindt U op pagina 32 en verder. 



2 Inleiding 

Dit dictaat bestaat uit twee delen . In hoofdstuk 3 zal een overzicht gegeven 
worden van een aantal commercieel verkrijgbare CAD pakketten voor tijddis
crete en digitale signaalbewerking. Van al deze pakketten is illustratiemateriaal 
in hoofdstuk 3 opgenomen. De adressen waar informatie over de beschreven 
pakketteil kan v .. .rorden verkregen zijn opgenomen in de hoofdstuk 5 van dit 
cl iet a at.. 

Als een demonstratie van wat (bijna) al deze pakketten kunnen, worden in 
hoofdstuk -! een vijftal demonstraties beschreven. De resultaten die in dit 
hoofelstuk \\·orden gepresenteerd zijn berekend met eeri programmapakket dat 
uit sluitend intern bij Philips t e gebruiken is. Het. is echter eenvoudig om 
dezelfde simulaties mrt de andere software pakketten te berekenen. 



3 Commercieel verkrijgbare software 

In dit hoofdstuk zullen een aantal commercieel verkrijgbare software pakketten 
kort besproken " ·orden. Deze lijst is zeker niet volledig en het aantal pakketten 
neemt snel toe. De volgende programmapakketten komen kort aan de orde (een 
adressenlijst van de genormde fabrikanten vindt C in de hoofdstuk 5 van dit 
dictaat ): 

1. IEEE pakket; 

2. ILS van Signa! Technology: 

3. DSPlay van Burr-Brown; 

4. DFDP van Atlanta Signa! Processors; 

5. DADISP ,-<ul DSP Dcvelopment Corporation: 

6. ~viO:\ARCH van Thc Atltcna Group: 

ï. FDAS \ "i\11 \Iomcn t mu Data Systcms; 

8. DFD van \I icrocraf Corporation: 

9. CAT (Computer Aided Teaching) van EPFL in Lausanne; 

10. Digital filt rr design softwcne for t he IBM PC (boek): 

11. SigHal processing algorithms (bock): 

12. HYPERCEPTION van h~· perception 

13. HYPERSIGNAL van Loughborough Sound Images (LSI) 

14. i\ L-\TL\13 ,·au T lw l'viATH 'v\"orks Inc. 

15. SYS:\OISE van Dynamic Engneering 

16. SP\\. , .<1n Camdisco Syst.ems 

l ï . i\ .-\GLII3 ,-au de Numerical Algorithms Gronp 

18. DSP Processing Expcriments (bork) 

19. L-\B\\T\DOW /L-\BVIE\\. Yan :\ational Instruments 

20. ~lATHCAD vau \IathSoft Inc 

21. l\ IICRO-C-\P lil \<1.11 Spectrum Software 

G 



Van alle programmapakketten is illustratiemateriaal bijgevoegd. De belang
rijkste verschillen tussen al deze pakketten is de manier waarop de verschillende 
programma's aangesproken moeten worden. Bijna alle pakketten kunnen met 
een terminal interactief gebruikt worden. Bij veel fabrikanten is het mogelijk 
om een demodiskette te verkrijgen, waarop de grote voordelen van de betref
fende pakketten getoond worden. 

3.1 Het IEEE pakket 

Het oudste pakket dat reeds in in 1979 beschikbaar kwam is het zogenaamde 
IEEE pakket. Het is uitgegeven door het "Digital Signal Processing commit
tee" van de IEEE Acoustics Speech en Signal Processing society (ASSP). De 
beschikbare programma's worden beschreven in het boek: 

Programs for digital signal processing, 
ISBN 0-471-05962-5 (clothbound) of 
ISBN 0-471-05961-7 (paperbound), 
John Wiley and Sons, New York, 1979. 

Op de volgende pagina's vindt U welke programma's beschreven worden. Te
gen tape kosten zijn deze prgramma's bij het IEEE te bestellen: 

IEEE press, 
345 East 47-t.h street , 
New York, NY 10017. 
USA 

Dit pakket bestaat uit een aantal erg goede en betrouwbare programma's. 
Alleen de dialoog met de programma's is erg moeizaam. Interactief werken is 
niet mogelijk. 

7 
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+ADF 
AFP 
ANA 
API 

+ASG 
AVG 
BOP 
BPA 

+CEP 
CLA 

CNV 

COL 
COR 
CPT 

+CST 
+CTX 

+CUR 
+DFI 

DPM 
DRE 

+DSP 
+DTO 
+FDI 

FFT 
+FIL. 
+FLf 

FI'L 
FTR 

+GRD 
+HHH 

I-liL 
I-IJS 
IAE 

IDC 

IFL 
+ILS 
+INA 

LBA 
LBF 
LCM 

+LFI 
LLA 
LRE 

+!.SN 

LW!' 
+MI>F 

3.2 ILS van Signal Technology 

Summary of ILS Programs 
Perform arithmetic operations. 
Compute and display 3-D area iunctions. 
Analyze using linear prediction or Burg methods. 
Analyze using linear predienon and cepstral pitch 
detection . 
Assign keyboard , printer and graphics devices. 
Calculate moving or exponential averages. 
Perform binarv arithmetic operations. 
Perform best pattem matchin g of test and reference 
data. 
Compute and displa\· cepstrum . 
Label sampled data segments ior pitch synchronous 
a na lysis . 
Convolve time series and filter impulse response 
using FFTs. 
Define colors and assign them to graphic objects. 
Correlate two time series using FFTs. 
Compute and store complex cepstrum. 
Compute and print sampled d<~ta s tatistics. 
Change context (number of sam ple data points pl' r 
frame). 
1\1<1rk displ.l\·ed datd ._, ith gr.o~':llC~ cursor. 
Design elliptic, Dutterworth d:<d Chebychev filters. 
Display time svnchronized speech parameters. 
Di splay real, compie' or magnitudeiphase data. 
Display sampled data 
Write data irom an ILS file to 2 user ASCII file. 
Compute and d i ~p:.,, · ~pectn::~l . 

CL>mpu te <~ n d <,t(' fL' :-.~~! Fo u : .. .:> : Tr,1nsiorm. 
Sc...~ lelt, cre,1t~,.' ~)r .. ~~..':~_•:;__' ,i,lt.1 : .:~· .... 

Ct>ll\'Ukl' timt: ,,.l,l'" <::1d fil:c- : :mpu lsc- rL'Sf'<lll"' 
CL>inpull' ,111d diof'l;,,· ÎIIH.'M ;-:·,· dicti,m spl'ctr.l. 
Cümpute .1nd di;.f'l,1\· iclrm ,ln: :r.1cks on 
spl'Ctrngram 
Display gri d for c:pc•ctrum or cepstrum. 
Print help iniormat iL>n ior a ci;,,sen ILS command . 
Compute ,1nd sw re Hilber t T~.1:-~sform . 

Compute anJ d i~p Î.l\ hi:<to~~ -' ;01 and fitled cunc·~ 
!::dit spt'L'ch parameter~ intcr,:~:J\'l'h · prior to 
svnthcsis. 
lniti ,l lize ëc'mrnon d.1~.1 arr,,, ·,; :;1r p.nanwtcr 
CO!ll'l'rSÎllll 
D c•s ign ide.1l filter .1nci stn n• :~; pulsc n·sponst' 
CrL',lte and initiali/c' li_S cun-. :~~o n dat,l rile. 
lnitialize s.1mpled ,i.1:.1 tik he.:,ier. 
L,lbl'l sampl ed dat.1 "<'~n1L'n t 

SC'lE'ct, crC'.lte o ~ d,·k~, · labC' I ~ :: ~·s. 
l.i~t ll..S C\\ llll]l(J !l eb:.! t>il' . 

Dt-sign linear phase tinite it;~~-ulse response filter 
List label data. 
List va lues of sign;:~l rwces,i:~;: or featmt' Lbta 
Data acquisition pre'sram ftlr : ~1 .·\ pL1yb.1ck lr'tl!n 
di s k files. 

Line.u W.Hf'Jng oi nu trices i, ·: :i me 1\Prrn,llizaticl!\ . 
t\h1difv \',JiuC's oi d.1t.: ;'Oint:' 

+MDX 
MRE 

+MVF 
NSI 
OCT 
OPN 
PAN 
PCO 

PLR 
PNS 

+PRM 
+PRT 

QUR 
RAN 

+REC 

+REG 
RSO 

SOL 
+SDI 

SGM 
SIF 

SME 
SNS 
SI'L 
SIU 

SSD 
SS!' 

+TBL 
+TFU 

TLA 
TRE 

+TRF 
+TRM 

+TSI 
TTL 
U OI' 
V Dl 

\'ER 
VTR 

WRP 

+Win 
+XPA 

XTR 
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Multiplex and demultiplex multi-channe! data. 
Manipulate and extract features. 
Move, scale or zero sampled data. 
Sirnulale noisy data by generating and adding noise. 
U se octave band filtering and weighting curves. 
Open signa! processingor feature files. 
Analyze using pitch synchronous linear prediction. 
Analyze principal components (rotation and 
sealing). 
Display feature scatter and perform factor analysis. 
Synthesize from pitch synchronous analysis data. 
Prompt for argumentsof a chosen ILS command. 
Print values of sampled data. 
Queue sampled data for feature extraction. 
Compute and store residue signa! using linear 
prediction. 
Data acquisition program for AID digitization to disk 
files. 
Perform linC'ar regression or cun·e fitting . 
Solve roots oi lineJr prediction codficiL'nt 
polynomia ls. 
Estimatc speetral dcnsities anJ tr.ln,t't•r iunction 
Compute and displav 3-D spectr.:J . 
Compute and display spectrogram. 
Analyze using linear prediction and Si f-T pitch 
detector. 
Compute and s tore fe~ture statisti.:s. 
Synthcsizc irom analysis data . 
Cr>mpull' ,lJld displ.1,. J -D linear prc•dicti<\Jl ~ pectra . 

Ston.· ~. nn~'ll'd dat.J .1 nd filters a~ :::ign,\1 proccssin~ 
LLtt,l . 
Store si)-;nZ~I f'r<Kl'SS ing data ,,s S<llllf'led data. 
Computc anJ display linear prediction spectrum. 
Setup directory table for ILS file s;•ste m. 
Gcner,Jte tes t functions (e.g. exponential and sine 
waves). 
Transfer label data meeting,, gi,·en sp,•cific<ltion. 
Tr,m~fl' r signa! procl'ssing or tea ture d,1ta twtwc>L'll 
files. 
Transier sampkd dat,l bet1,·ecn fiks . 
Set terminal type, cr.1se or Ct>f'' ~crel'n, di~f'"'Y 
mes,,, ge, 
Ct•ner,ttc s tandilrd datil for e:-:,1mpks ,md tr.1ining. 
Transft:>r, concatcnatl' ,md labt•l ;;,1mpiL'd dat,t. 
l'crform unarv arithmc•tic- opcr.ttltllb . 
Evalu.Jte fvat~m~ data distanL·cs fLlr prob,1bility of 
error. 
Verify sampled dat,\ lik he,>ck r 
Cnmpute ,1nd display area fundions on i.1cial 
cross-section . 
Non-linc.lr warping oi miltriC't'S f,H tt'tnf' l,ltv 
gl'l1L'I'ati~)rl 

Writc 11_.5 file from tN'r ASCII fik . 
Upsill\lf>lv, do\\'llo.>lllf'lc or inll'q' ,l l,l!v d.1t.1 
l'ind r•:-:trt:lnd (lll·l'iln<> or minim,ll . 



3.3 DSPlay van "urrwBrown 

TABLE OF FUNCTIONS 
suh<.ram 
Input 

•AOC lch 
get File 
*Pul se 
Sin gen 
Cos gen 
Random 
Gaussian 
oc 
Waveferm 
•AOC 2ch 

Filler 
FTR 
IIR 
iiR cascade 
Adaptive 
Convolve 

\\' indow 
Hamming 
Hanning 
Triangle 
Cu stom 
Reetang u lar 

Spectrum 
FFf 
Inverse FFT 
DFr 
iNv DFT 
Power spectrum 
Correlation 

Control 
Delay 
Limiter 
Threshold switch . 
Band switch 
Peak 

Arithmetic 
Acid 
Subtract 
Multiply 

Di vide 
Weight 
abs Value 
~Ccumulate 
Quant i ze 

Trigonometrie 
Sine 
eosine 
Tan!;ent 
arcsine 
arceOsine 
Arctangent 

Non-linear 
JoGarithm 
Logarithm naturalis 
Ex.ponential 
Square 
sQuare root 
Power 
Root 
lntq;ral 
Derivative 

D•ta 
Reet to Polar Conversion 
Polar to Reet Conversion 
Interpol a te 
Dec i mate 
Append 
Cut 
üropad 
Complex to Real Conv. 
Real to complex Conv. 
Sectien 
Con ju gate 

•un block 
UDl.. .. UDlO 

,.Output 
Threshold Di&.Output 
Band Digital Output 
Digital to Analog Convert. 
put File 
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3.4 DFDP van Atlanta Signal ~rocessors 

FEATURES 

Easy and Fast to Use-

Menus and a complete manual including a five chapter re
fresher on Oigital Filtering allow a novice filter designer to 
produce running assembly language code in less than a day. 

Easy and Fast to lrnplernent-

Generates fully cammeneed assembly language code for a 
variety of DSP chips using ASPI's CGE~ modules. 
.nterfaces directly with the ASPl Algorichm Development 
~ckages. 

Design Advantages-

Ourputs filter coefficients for implementacion as a cascade of 
~econd-Drder sections. Sections are orde~eJ and paired to 

minimize arithmetic roundoff effects. 
Evaluates the filter responses befare and after coefficient 

quantization. 

Runs on lBM PC, XT, AT and compatib:es and wil! exploit 
floating-point coprocessors. 

Plots magnitude, log magnitude , IIR ar.-:: RR designs, and 
irnpulse respo nses for both. 

Designs IIR Filters-

Butterworth Chebyshev I anà il 
liptic 

Plots IIR Filters-
Sampling Fre-::·..:ency " lOKilohertz 

Plots the Phase, Group Delay and Pole-:ero response for 
printer o r screen display in addition co the :-:1agnirude and im
pu \se response. 

Designs FIR Filters-

Kaiser window methad or optima! desigr~ rechnique due to 

Parks and McClellan 
Hilbert transfarmers and differentiators 

Multiband 

Approximate any piecewise linear magr.;:ude specification 
OfYTfMALLY 

Can produce raised-cosine response for ~educed intersym
inrcrfcrcnce in data cornrnunicarion <1;:' !-' ~Îcations 

HERE'S HOW IT WORKS 

The DFDP2 design modules present menus and queries 
Through responses co questions, the designer specifies th• 
type of filter, the sampling frequency, the filter cutoff frequen 
cies, and the attenuation requirements. 

The program estimates the required filter order or impuls• 
response length that should be required, but allows the user t( 
make the final decision. The program then calculates the filre 
coefficients, quantizes them, and evaluares the frequenc 
response of the resulting filter. A screen message may wan 
that the specifications could not be met with a filter of th 
order desired. 

Exarnple: 

T hc l!R (lnfinirc-kngrh lrnpulsc Response, m rc.Tursi" ' 
design module was used to design a bandp<!ss fil ter. Thc san 
pling frcquency, band edges, and nomina! error values in th 
various bands were specified to rhe values indicared in th 
table below. The program then deterrnincd that these specil 
carions could he met with a 16th order Buttcrworth, a lOt 
order C hchyshcv, or an 8th order cllipric tilrer. The elli1' r1 
(iltn w:-~s choscn <Hld thc fol\uwing tablc élpp<.:<m:d on 1 h 
mot 1iror of ti 1c PC. In <!dditiun to summarizi ng the design sp• 

cifications, rhis indicares thc actual peak errors in thc p<~s 
b::md and two stopbands. 

CHARACTERISTICS OF DESIGNED FILTER 
ELLlrTlC llANOPASS fi LTER 

Fdn:r Ord~r 0 ·' 8 Sampling Fn:q uc11<:y o JO Kiloher 

l.nwer lbncl EJgc 

l.'I ' Jlc'r Edgc lbml 

~. >tni11al CJ;.I in 

Nom1nal 1\ipplc.: 

M;~:-: imum Ripplc 

Ripple in dB 

BAI'D I 

.OOOOt'l 

l.SOOll\) 

.Q00L)() 

.01000 

.OO'ilK 

- 4'i 71'6H 

rlAl':D 2 

2 . 0(\.'L\) 

) .(\\\)(\ 

1.0(\\)\1 

.0 I L'(\l 

.OOS(>K 

.o.Jvld 
·· -·-----· -· 

H.·\Ni l 

LS1.\\ 

5.(\LIO, 

.(\\(\ 

.(IJ L\ 

.1.\lS 

.. ~ 'i ; I<'. 

DFDP2 will design filters wirheither quantized (in a forr 
acccptablc for the ASPI C ode Generators) or unqu:mri:l' 
(floating-poinr) coefficients. For this cxamplc the fi lrer codl 

cit·nts wcre quantizcd to 16 bits for :m implcmcnration a~ 
ctscade of scc:ond-orclcr scctions. In thc fo llO\vtng r;1hl c, whic 
''as generared by DFDP2, rhc B(I,J) cocffi, icnrs locHL' rl 
~cros of thc filter and rhc A(l ,j) coc(ficicm~ I(>Citl' 1i1c· ptlb 
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3.5 DADISP van DSP Development Corporation 

Van dit programmapakket is bij mij geen goede informatie folder aanwezig. 
Het pakket bevat onder andere de volgende functies: 

1. bewerkingen op signalen (berekingen van het gemiddelde; de som enz.); 

2. Fouriertransformaties; 

3. auto- en kruiscorrelaties; 

4. vensterfuncties; 

5. (tri)goniometrische functies (sin, cos, sinh, exp enz.); 

6. statistische functies (amplitude distributie; standaarddeviatie enz.); 

7. piekanalyse (bepaling van minimum, maximum enz.); 

8. opwekken van vele soorten signalen; 

9. signaal display en manipulatie; 

10. data type conversie (van polaire notatie naar cartesische enz.); 

11. bewerking van signalen (decimeren, interpoleren enz.) ; 

12. DSP pipcline functies (schrijven naar en lezen van een file enz.) ; 

14 



3.6 MONARCH van The Athena Group 

SYSTEM SPECIFICATIONS 

Monarch represents a new appr oach In dlglt al signa; 

proc essing softw are . Monarch offers not only performance 

and pr ecision , but also powerlul DSP features uniqua In the 

high-t ech marketplace . And at an aff ordable prlce. Men

are h m eans state-of-tha-ar t technology for Ie ss . 

modules whlch share common dat a structure and user Inter

fac e, Monarch -works as an lntegrat ed and compr ehensive 

syst em . The st andar d package t akes a design speciflcatlon 

through synthesls . analysis and testing , and generatas de

tailed engineering speciflcat ions for hardwar e lntegration . 

Add-on applicatlons packages provide users wlth speclallzed 

DSP tools, lncludlng Interface to TM$320 and other boar d

level products . Monarch Is the flrst comprehenslve and af

fordable DSP softwar e tooi . 

Cr eated t o serve both engineers and sc lentlst s, Mon

arch cóvers the full spectrum of DSP design requlrements -

from en try-level to experlenced users . Based on five maln 

v Chebyshev 

v Maximally fla r 

, ..... Oircu synthesis 

Other oprions 

/IR 

v Buu erw o rth 

v Chebyshev 

V Ellip!IC 

v 1-'olc - Zero moes- : 

Other op!ions 

Architecture 

v Parallel 

v C ascade 
v (); r eC( 11 

Crher op !tons 

V iew 

FFT 
v L/near 
v Logarithmrc 

Graph-20 
v 1 window 

v 2 w indc·.vs 

v 3 windows 

v 4 windows 

v 5 w indows 

v 6 windows 

v Over lay·s 

Graph - 3 D 
v Top V t 'ö:N 

v Side vte·.v 

v Qbl!que view 

Tex t- Eefit 
v T ext ec::cr 

C': 'te r O.:::f.'ons 

MAIN MENU OPTIONS 

S iglab 

Functions 
v Real 

v Complex 

v ' B inary 

O.cera tions 
v St') ."lal ltbrary 
v User supplrecJ 

Linear Algebra 
v Veerers 

Display 

1 v 3raon 

:On~;~; 
v /_coç,ng 

v Exwrnat ca/Is 

v ConO;rfc na is 

A ppl icat ions 
,•,• ·.>:• .·.';.~{iJ.•.Y, IV,. , , .. ,•.• . . 

TM S320 v X ecuto 

Filters & systems 
v D irec tory 

lidepi 've I iiiers 

Spcc:ral analysis v C opy 
Te lecom municalion 

Biomeaical v R ename 

Sound & vibra twn 

Image ç,rocBssin a v P rin t 

Mulltc :mensionar 
v M kdir 

Sne<:ch 

SïSIC:ftC :~rrays v T yp e 

DSF-3? 

O l h !JrS 
v denotes s tandc~rd --l 

Monarch operat ien 
------~ ··-- --- - --· . ·· - -

M o na rch answer s f il t er desiç01 and performance 

qucst i ons wi th precis e , r apid turnaround . All f1lter design op

lions u~;n t he s tate variabie approach . c re atin(l a consisten t 

cJa ta struc ture for analysis . Thora fora, cust orn fi lter s are de 

~;lgnecJ ano analyzed as easily as standard ones. 

As new m ethodologios and technologies are Intro·· 

ducod, Mon arc h upgr ades and addit lonal .:~ppllcatiol1r. PilCk

ages will be made ava"able. M o narch Is the new ~: tandar<J In 

OSP so ftware.· And we lr. tond to cont inuo to sn t l ht~ ~; t:Jn · · 

dard . 
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3. 7 FDAS van Momenturn Dat_a Systems 

Version 1.4 of the Filter Design and Analysis System is the result of Momenturn Data 
System's continuing research and development to provide a sophisticated digital fil
ter design system which combines both ease of use and affordability. 

Version 2. 1 is an enhancement of FDA51 and incorporates advanced design features 
such as Phase Equalization, Arbitrary Magnitude Filters, Arbitrary Phase Filter, 
digitization of s-domain transfer functions as wel/ as significantly increased filter 
lengths. 

Unless specifically indicated by asterisks (**), the following features apply to both 
FDAS1 and FDA52. 

FEATURES: 
• Outstanding graphics to aid in the design and 

analysis of digital filters. Output to CRT's, 
printers or plotters takes into account the charac
teristics of the devices, resulting in superior 
quality graphical output. 

• Menu-driven sereens and extensive error 
checkmg allow tor ease of use 

• Pop-up Help Sereens on all data entry fields. 

• Use of 64-bit floating point tor all design eal
culations. This ensures that maximum accuracy 
is maintained tor the design computations. 

• Coetficient quantization variabie trom 8 to 32 
bits. This allows comparison of the effects of 
quantization tor word lengths of ditterent Digital 
Signa! Processors. 

• Coefficient Sealing tor Cascade Form I and 11, 
Parallel Form I and Floating Point implementa
tion . 

• Recycling of input tor comparative analysis. 
Input data tor a filter is retained until a new 
specification is required. This allows various IIR 
designs to be easliy compared with Fl R window 
designs as well as Fl R equiripple des1gns. 

• Specificatien file which allows the relention and 
retrieval of previously designed filters 

~ Graphics interchange file available. Allows 
graphical output to be incorporated into various 
document processing systems such as Lotus 
Manuscript™, Xerox Ventura Publisher™ V1 .1. 

.. Wide variety of CRT's , printers and plotters are 
supported. 

" Hïgh Performance system to maximize user 
p1 oductivity. 

DESIGN CAPABILITIES: 

I· .lnfinite lmpulse Response Design : I 
The following Analog Type Filters are 
available: 

Butterworth 
Tschebyscheff 
Inverse Tschebyscheff 
Elliptic 
Bessel 

Finite ·lmpulse Response Design with 
Window Functions 

Rectangutar 
Trianglilar 
Hanmng 
Hamming 
Blackman 
Kaiser 

Equiripple Finite lmpulse Response 
Desi n Parks McCiellan 

System Analysis 
The System Analysis sectien of the sys
tem allows the determination of the 
characteristics (magnitude, phase, group 
delay, log magnitude, impulse response 
and poleizero locations) of a given trans
fer function . 

Digitization of s-domain transfer tune
tions is oftered as a Version 2 feature . 

CODEGENERATORS FOR MOST 
·DSP PROCESSORS AVAlLABLEi 
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3.8 DFD van Microeraf Corporation 

1.2 

,.0 

w .e 
0 

i2 .& 
~ 
< .4 2 

.2 

.0 

0 2 4 6 8 10 12 

FREQUENCY IN KHZ 

DIGITAL FILTER DESIGNER (DFD) ALLOWS THE USER TO SPECIFY GENERAL 
CHARACTERISTlCS OF THE DESIRED FILTER. THIS INCLUDES FILTER TYPE, 
SAMPLING RATE, CUTOFF FREQUENCIES, AND PASS/STOP BAND RIPPLE. 

FEATURES THE FOLLO'MNG CAPABlLITlES: 

• DESIGNS FlR FILTERS INCLUOING MUL 11-BAND PASS/STOP BAND, OlFTERENT1ATORS, 
ANO HILBERT TRANSFORMERS. 

• DESIGNS IIR riL 'TERS INCLUDING LOW PASS, HIGH PASS, PASS/ STOP BAND IN THE 
BUTTI:RWORTH. CHEBYSHEV I, CHEBYSHEV n, ANC EWPTIC TYPES. 

• COMPA11BLE WITH CCA. EGA. AND HGA GRAPHICS ADAPTERS FOR CRT FREQUENCY 
RESPONSE PLOTS. GRAPHIC PRINTER PROGRAt.4S ALSO INCLUOEO FOR HARD COPY. 

OIGITAL FILTER DESIGNER IS AVAILABLE 
ON PC-DOS 5 1/4 OISC WITH MANUAL. 

MANUAL INCLUDES DESIGN EXAMPLES 
AND SAMPLE TMS3201 0 IMPLEMEN TA Tl ONS 

( D F D ) 

00 
A POWERFUL PROGRAM AT A REASONABLE PRICE ! 

MICROGRAFT CORPORAT!ON • PO BOX 513 • THIENSVILLE • W1 5.3092 

17 



3.9 CAT (Computer Aided Teaching) van EPFL 
Lausanne 

Dit pakket is uitgegeven door Professor M. Kunt van de Ecole Polytech
nique Federale in Lausanne. Van dit pakket is bij mij geen inhoudsopgave 
beschikbaar, maar het bevat onder meer de volgende functies: 

1. het opwekken van signalen (sinus, sinuspulsen, enz.); 

2. het opwekken van vensterfuncties (rechthoekig, Hamming, enz.); 

3. histogram berekening; 

4. elementaire filtering; 

5. het manipuleren met signalen (gewogen som, product, lengtebeperking, 
enz.); 

6. orthogonale transformaties (Fourier, Hadamard enz.); 

7. het berekenen van de impulsresponsie; 

8. het berekenen van de convolutie; 

9. het berekenen van de autocorrelatie; 

10. het. uitvoeren van spectraalanalyse; 

11. het ontwerp van digitale filters. 

18 



3.10 Digital filter design software for the IBM PC (boek) 

Gegevens van dit boek: 

Digital filter design software for the IBM PC, 
F.J. Taylor enT. Stouraitis, 
Marcel Dekker inc, 
New York, Basel. 

Bij dit boek wordt standaard een floppy disk geleverd met daarop een aan
tal programmas; o.a. voor: 

1. FFT; 

2. versterfuncties; 

3. filtering; 

4. correlatie; 

5. interpolatie; 

6. bilineaire transformatie; 

7. FIR ontwerp; 

8. IIR ontwerp. 

3.11 Signa! processing algorithms (boek) 

Gegevens van dit boek: 

Signal processing algorithms, 
S. D . Stearns en R. A. David, 
Prentice Hall, 
Englewood cliffs, 
New Jersey. 

Ook bij dit boek wordt standaard een floppy disk geleverd met daarop een 
aantal programmas. Op de volgende pagina vindt U een uitgebreid overzicht 
van alle beschikbare programma's. 
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RoutiM 

SPBFCT 
SPBILN 
SPBSSL 
SPBWCF 
SPCBll 
SPCFLT 
SPCHBI 
SPCHRP 
SPCO~P 

SPCOSY 
SPCORR 
SPCROS 
SPDE.Cl 
SPDFTC 
SPDFTR 
SPDCRB 
SPE XPS 
SPFBLT 
SPFFTC 
SPFFTR 
SPFILT 

SPFlRD 
SPFIRL 
SPFL TR 
SPG ... ll" 
SPG ... LTS 
SPHILB 
SPIDTR 
SPIFTR 
SPLEVS 
SPLffi 
SPLFLT 
SPLI"'T 
SPLMTS 
SPLSMT 
SPLTCF 
SPMASK 
SPMEAN 
SPNLMS 
SPSORM 
SPORTH 
SPPFLT 
SPPOLY 
SPPOWR 
SPJ>Vo'RC 
SPRAND 
SPRESP 
SPRf'"TW 
SPSTRL 
SPUNWR 
SPVAJU 
SPWLSJ.t 
SPWNOO 
SPXEXP 
SPZJNT 

Chapter 

VI 
7 
7 
7 
7 
6 
7 

14 
3 
9 
9 
4 

10 
3 
3 
ll 
13 
7 
) 

) 

6 

8 
I! 
6 
5 

11 
14 
3 
3 

11 
13 
6 

10 
13 
]I 

6 
14 
13 
12 
IJ 
11 
6 

11 .. 
13 

4 
5 

13 
11 
14 
13 
14 
34 

n 
10 

Ratio of factorials 
Bilinear analoa to di&iiAI transformation 
BeHel !ow-pass anal01 filter coefficicnts 
Buuerworth !ow-pass anaJoa filter cocl!icients 
Chebyshev Type 2 !ow-pass an .. loa filter coefficients 
Cascade filterina of ral !lau in placc 
Chebyshcv Type I !ow-pus anaJoa filter cocl!icicnts 
Chirll .t·transf'onn of a complu scqucncc 
SinJ)e component of thc DfT of a rcal scqucncc 
Fast convolution of two rea.J dau scqucnces 
Fast corrclation of two rul dau scqucnccs 
Cross power spectrum of two real scqucnces 
Linear decimatioa of a rcal dau scqucnce 
DfT of a complu scqucncc of any kflllb 
DfT ol a re.al scquencc of any lcJ\I!h 
Dumin"s solution of IC)eeial Tocplitz cquations 
Lust-~quares cocfficient~ of a(b••.r) 
Convenion from anatos to diaital filter 
FFT of a complex sequcn•e of lenath • power of 2 
FFT of a re.al sequence of lcnath • power of 2 
Oirect-rorm filtcrin1 or ~al Jata in pl<ICC 

FIR fihcr cocfficients via ""tndov.ed Fourier serie~ 
FIR lo"" -pass filter coeffKte~ : ~ 

Direct-form fiherin~ of reó<l data from X to Y 
Complex 1ain of a lincar 1~ ~tem at onc frequcn;y 
Soluti0n of normal equation> ,.,a Gau~~ clrminat•Cin 
Coc:fficicnts of an FJR Hilt--cn transformcr 
lnve~ DIT; reversc of SPDFTR 
lnvcru FfT; rcver~ of SPFFTR 
Lcvin~on·, solution of ToephtZ normal cquations 
Lcast-~quarr\ ltraiaht·hnc cocfficicnh 
Latticc-form ftlterina of rul data in phoce 
Linear interpolation in a rcal data ~qucnce 
Uppcr and lower limll~ in a rt.il data ~oequcnce 
Coc:fficicnt~ rcquircd for onth' iOnal polynomtal~ 
Convcr\ion from direct to btticc cocfficicnts 
Apply a t.pccificd data ""·ind0"' t0 a real dita \'CCtor 
Mcan \'alue of any rcal data "C~or 
Normalized LMS aJaonthm 
Nonna! equation cocfficient~ for , lcast·~quarcs r<>lrnomial 
l..cast·IQUaTC\ cotfftcicnU for OMhO&Onal func1i0n~ 
hrallcl-form liltcrin1 of rcal data from X to Y 
Lcast-~quaru cocfticic:nts for polynomial fl.lnction~ 
Po.."·cr spectrum of a real ~oequcnce 
Lcast-~quarcs cocfficitnts of a(.r .. b) 

Uniform random numbc:r from 0.0 to 1.0 
Time respon~oe of a lincar IYIIcm to any input 
JU~ and fa}J tirnt p&rarntiC~ 

Stirtina numbc:rs of the ftnt kind 
Simpte pha~oe unwrappina 
Varianee o( any real data YCC10f 

Sinale Wal.tt-o«k~d Walsh cocftic~nt 
Sinale sample of a datA windo""· 
Lcast-~quarct. cocfflcienu of b.rit"••o.rl 
Frequcncy-prc~oervina intcrpolalion \'ia uro-~ddina 
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3.12 HYPERCEPTION van Hyperception 

., 
Complete, integrated 
DSP environment with 
true menu selection 

Frame-based analysis 
with tul/ Zoom and Pan 
capability in both Time 
and Frequency Domains 

... and tame the beast in your DSP problems 
with Hypersignal-Workstation DSP software. 

apersignai-Workstation has emerged in the last year and a half as the new standard in professional 
DSP software. Befare you pay an arm and a leg for multiple packages that don't play together, con
sist of umpteen separate "modules", or worse yet, weren't designed tor re al DSP problems, consider 
what customers worldwide already have: 

REAL- TIME SUPPORT 

o lntegrates TMS320C25 , AT& T 
DSP32, DSP56000, and Data 
Translation boards 

o Continuous acquisition/playback 
o Sample rates up to 150 KHz 
o Accelerated FFT processing 
o DSP sol1fCe code interface 
o Dual-channel digital oscilloscope 
o Reai -time spectrum analyzer 

ANAL YSIS 

o Time display and wavefarm editing 
o FFT processing, including window, 

framesize, and overlap control 
o 3-D, 2-D Spectrographic analysis 
o Power spectra estimation 
o Convolution, recursive filtering 
o LPC autocorrelation 
o Pole-zero, unwrapped phase , group

delay, linear/log magnitude, etc. 

Ask about our 20 MHz 386/387 DSP werkstation 

DESIGN & SIM ULA TION 

o Classica!, arbitrary FIR!IIR design 
o Comprehensive ditterenee equations 
o Math functions and signa! arithmetic 
o Arbitrary tunetion generation 
o Code generation and quantization 

simuiatien for TMS320xx (including 
TMS320C30) , AT&T DSPxx, 
DSP56000, ADSP-21 00. Selectable 
IIR structure and quantization. 

~mpore belere you buy; osk tor our free demo disk PHONE 214-343-8525 or FAX 214-34.'3-245 
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3.13 HYPERSIGNAL van Loughborourg Sound Im
ages (LSI) 

Hypersignai-Workstation 

Ein integriertes Softwarepaleet für die 
digitale Signalverarbeitung 

In nahezu allen Anwendungen von digitalen Signalprozessoren sind Funk
tionen wie der Entwurf digitaler Filter (FIR,IIR), Signalanalyse im Zeit- und 
Frequenzbereich (z.B. FFT) und Echtzeitunterstützung wichtig. Das integrierte 
Softwarepaket Hypersignai-Workstation unterstützt alle o.g. Funktionen. 

Signalanalyse im Zeit
bereich 
Signole können vergröBert, 
verkleiner!, ousgemessen 
und edi tiert werden . Unter 
den mathemotischen Verfoh
ren finden sich Autokorrelo
tion, Faltung und Filterung 
von Signalen . Etwos ganz 
Besonderes stellt d ie Diffe
renzengleichungsfunktion 
dar. Sie erlaubt die Eingabe 
von G leichungen in einer 
Stondard N omenklatur 

Signalanalyse im Fre
quenzbereich 
Dos Progromm bietel um
fangreiche Möglichkeiten 
zur Dorstellung von 
Betrog/Phose und Leistungs-
spektrum . Verschiedene 
MoBstäbe (logarithmisch, 
lineor, quodriert) sind 
ebenso möglich wie unter
schiedliche zwei- und dreidi
mensionale Darstellungsfor
men (z .B W asserfall oder 
Spektrograg hl . 
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Echtzeitverarbeitung 
Hypersignai-W orkstatio n ar
beitel d irekt mit verschiede
nen Signalprozessor- und 
Dotenerfassungsplotinen zu
sommen. Dabei dienen die 
DSP-Korten sowohl als M eB
datenerfassungskarte als 
auch als Rechenbeschleuni
ger für die verschiedenen 
FFT Operationen. Durch 
diese Kombination sind eine 

Fortsetzung Seite 2 



3.14 MATLAB van The MATH Works Inc. 

The popular PRO-MATLAB and application 
specific TOOLBOXES are now available on a 
wider variety of computers! PR.O-MATLAB, 
called PC-MATLAB on personal computers, 
is the premier interactive program for nu
merical linear algebra and matrix computa
tion. With its unique matrix interpreter, 
complex aritlunetic, signal processing algor
ithms, easy extendibility, and mathematica! 
orientation, MATLAB has rapidly become the 
software system of choice for high-powered 
scientific and engineering research. 

MATRIX COMPUT A TION 
MA TI..AB provides easy access to matrix software 
from LINPACK and EISPACK including linear 
algebra functions like eigenvalues. linear-equation 
solution, least-squares, inverse, pseudoinverse. 
matrix exponential, singular value decomposition. 
and almast anything e\se you can think of to do with 
matrices. MATI..AB is also chock full of other 
analytica! capabilities including complex and polyno
mial arithmetic, curve fitting, cubic sp lines, nonlinear 
optimization, quadrature. ordinary differential equa
tions. and multivariate statistics . Altogether, there 
are over 200 functions available. 

SIGNAL PROCESSING 
Optional Toolboxes extend MATI..AB. providing 
additional application-specific capabilities. It is 
a testimonial to the power of MATLAB that 
Toolboxes are written entirely in MATLAB 
itself- withno Fortran or other 
"!ow-level" prograrnming 
required. For exarnple. the 
S!GNAL PROCESSTNG 
TOOLBOX is a collection 
of MA TI..AB functions for FIR 
and ITR digital filter design. filter 
simulation, decimation. interpolation, 
convolution. correlation, 2-D operations, 
and power spectrum estimation (FFT-based 
speerral analysis). Other Toolboxes include the 
SYSTEM lDENTIFICATION TOOLBOX, for paramet
n c modeling, and the CONTROL TOOLBOX. for 
control system engineering and st:lle-space modeling. 

2-D AND 3-D COLOR GRAPHICS 
Graphics tools let you make publication quality 2-D. 
3-D. linear, log, semi-log, po!ar, and contour plots on 
your ploners, dot-matrix-. and laser-printers. 

F AST, ACCURATE AND RELIABLE 
MATLAB not only solves mathematica! and engineer
ing problems- it does itfast. The carefully optimized 
code fully utilizes any available floating point hard
ware for maximum performance. For example, on a 
PC it takes less than 1 second to multiply 20 x 20 
matrices and 2.3 seconds to invert them. A 1024 
point FFr finishes in 2.4 seconds! On larger ma
chines. the efficient C and assembly \anguage code is 
even more remarkable. You won't have to question 
the results either- the numerical algorithms have 
been prograrnmed by leading experts in mathematica! 
software. 

OPEN SYSTEM 
Many of MA TI..AB 's features are implemenled in 
programmabie M-files, made possible because of 
MATI..AB's open-system philosophy. Since MAT
LAB is the teaching and research system chosen by 
Engineering, Computer Science and Mathernaties de
panments at most leading universities, you can look 
forward to an exciting future of new algorithmic de
velopments from leading experts in mathematica! and 
signa! processing software. 

~l~e pro:id;;ctdiiio~ ~o-;;a~;- -
I Name . 
l Company ___ _ ____ _ 

I Dept. - --- ------
1 Addr. _ _ _ ___ ___ _ 

City ___ _ _ _ _ _ ___ _ 

: State,Zip----- --- - -
Tel. --- - - - ----- -

1 Computer 

I 'fht. 

I MATH 
Suite 250 

20 North Main St. 
Sherbom, MA 01770 

(617) 653-1415 
Telex 910-240-5521 :~ 

L-------- - _s~.sa 
PC. AT and IB~""" trodc:marU of IBM. Mac>nto.h ;, a~Taodcm.n. of llpple CompuiCT, lnc. 
Sun ts a D"'lldcm..n: ot Sun MiC'I"'''5ple1llS. Apollo 1:. a. cn.dan&t\ of Apollo Computcn. V A)( 

.a.nd YMS an D"'ldcm.&rks of DigilaJ ~u1pmcn1 Cor-pon.non. UruA 11 a ~art of A TelT. 
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3.15 SYSNOISE van Dynamic Engineering 
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SYSNOISE is a complete, 
flexible and easy-m-use 
numerical noise analysis 
program. lt accurately models 
both complex acoustic and 
elast<racoustic behaviour. The 
program benefits from a dual 
boundary element j finite 
element formulation which 
makes it possible ro describe 
both imerior and exterior 
noise radiation phenomena. 
With SYSNOISE it is 
pussible to calculate both 
acoustic and strucrural modes 
as well as the direct response 
of a system due to applied 
scrucrural and acousric forces. 

Accurate rnadelling of 
acousric damping behaviour 
can also be determined using 
volumetrie damping elements 
or surface impedance 
treatments. On~, two- and 
thr~imensional problems 
may be analysed. lt is 
possible to consider 
symmetries in the system as 
well as half-space boundary 
condirions, baffled radiation 
and the input from acoustic 
sources. Experimenral data 
may also be used as input to 
the problem to specify 
boundary conditions. 

SYSNOISE has powerful 
3-D graphic interacrive mesh 
generators and various result 
plotring facilicies (developed 
in collaboration with 
FRAMASOF'D. Ie is also 
coupled to most 
CAD-systems and is available 
on a wide range of 
computers. The SYSNOISE 
program is developed and 
supporred by DYNAMIC 
ENGINEERING, an 
internaóonal company 
specialising in consulrnncy 
and sales of noise and 
vibraóon software and 
hardware. 



3.16 SPW van Camdisco Systems 

Signat Processing WorkSystemT~ (SPW™) 
Key Features 

The Signa! Processing WorkSystern 
(SPW) combines in one integrated 
package all the tools needed to 
graphically and interactively 
design, sirnulate, and test a braad 
range of digital signa! processing 
(DSP) systell15. Applications 
include communications, radar I 
sonar, speech processing, image 
processing, instrumentation, and 
feedback contra!. 

Dramatic productivity irnprove
mentsin algorithm d evelopment 
and simuiatien are achieved using 
SPW because it: 

• Provides a common, graphical 
u ser interface for all aspects of 
DSP system design and simula
tion. 

·• lncludes a rich librarv of DSP 
rnodeb that Me read~· to inser: 
in a sys tern sirnulatiÓn block 
diagram 

• Accepts real-world data and sets 
parameters on test instruments 
via GPIB port. 

'" l.Jses design hierarch~· to build 
upon exishng designs and 
combine existing blocks. 

• Support" unlimited feedback 
path nesting (Patent Pendingl 
for multipl e levels of hierarch\· 
and sophis tica ted designs. · 

• Allows import of new or exi::.~ing 
simulohon model ccx:le to 
customize the model Library. 

• Offers a braad range of signa! 
display and editing tools, as well 
as on-screen analysis functions. 

'" Generates hig h-quality docu
mentation automatically, so 
users can concentra te on system 
d<•sign. 

Block Diagram Editor Slgnal Display Editor 

t ~ 

" ........ ", ....... 
~ 

"""" 
!".... ..", 

Signa I I Function I creation 
I O.algn Signa I and 

1 Block I databaM file a analyala 
1 llbrary I tunetion a 

~ ....... 
"""" 

....... ./ 

+ --
GPIB Instrument 
+h Interface ~ Slmulatlon Program Bullder 

Llbrary 

F:gun.·l 

TheSPW is avai.lable on three 
i.ndustry standard platforms: 
Sun-r series/UNlX~, Apollo" 
3000 and 4000 series/UNIX and 
DEC~ V AXstation"' /VMS"' . 

Operatien 

Figure 1 shows the key compo
n ents of the SPW architecture. The 
designer uses the Block Diagram 
Editor to graphically capture a 
DSP system design as a signa! flow 
block diagram, using block.s from 
the Function Block Library and 
Instrument Interface Library or 
creating new blocks, if desired. 
Then the designer synthesizes, 
eclits, analyze~, Jnd prepares input 
"igna. ls totest th e DSP de"ign , 
u sing the graphical Signa! Display 
Editor. Next, thn Simulation 
Program Builc.r ' : 'J tomatically 
co mpiles the h r : ' diagram and, 
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SPW Architecture 

with the input signals, executes a 
simulation program Finally, the 
designer uses the Signa! Display 
Editor to examine and analyze the 
results of the sirnulation and verify 
or revise the design, all in a 
fraction of the time required with 
traditional methods. 

Tabl e 1 summarizes some of the 
capabilities and benefits of SPW. 

Block Diagram Editor 

• Powerful color graphic signa! 
flow Bl<xk Diagram Editor with 
distributed da tabase 

• Multilevel (hierarch.ical) blocks 

• Design revis ion managem ent 
functions 

• Multiple windows 

• Pop-up and rustomizeel icon 
mem1s 



3.17 NAG van de Numerical Algorithms group 

De NAG library is een erg algemeen en groot pakket van subroutines; zo zijn 
er subroutines die de volgende functies uitvoeren: 

Complex Arithmetic 
Zeros of Polynomials 
Roots of One or More Transeendental Equations 
Summation of Series 
Quadrature 
Ordinary Differential Equations . . . . 
002 N - Integrators for stiff ordmary dtfferenttal equat10ns 
Partial Differential Equatipns 
Numerical Differentiation 
lntegral Equations 
In terpola ti on 
Curve and Surface Fitting 
Minimizing or Maximizing a Function 
Matrix Operations, Including Inversion 
Eigenvalues and Eigenveetors 
Dcterminants 
Simultaneous Linear Equations 
Ort hogonal isation 
Linear Algebra Support Routines 
Simple Calculations on Statistica! Data 
Correlation and Regression Analysis 

- Analysis of Varianee 
- Random 'Jumber Generators 

Nonparametrie Stalistics 
- Contingency Table Analysis 

- Time Series Analysis 
Operations Research 
Sorting 
Error Trapping 
Approximations of Special Functions 
Mathematica! Constants 
Machine Constants 
In nerprod u cts 
I nrut j Output Utilities 
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3.18 DSP Processing Experiments (boek) 

Gegevens van dit boek: 

Digital Signal Processing Experiments, 
A. Kamas en E. A. Lee, 
Prentice Hall, 
Englewood cliffs, 
New Jersey. 

Ook bij dit boek wordt standaard een floppy disk geleverd met daarop 11 
z.g. laboratorium experimenten; ieder experiment bestaat uit een aantal pro
blemen: 

• Lab 1. signal generation and convolution, 

• Lab 2. the z-transform and system functions, 

• Lab 3. pole/zero plots and frequency response, 

• Lab 4. linear phase filtering, 

• Lab 5. amplitude modulation, 

• Lab 6. speetral shifter, 

• Lab 7. the DFT, FFT and circular convolution, 

• Lab 8. IIR filter design, 

• Lab 9. FIR filter design via windowing, 

• Lab 10. frequency sampling and equiripple FIR, 

• Lab 11. quantization effects, 
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3.19 LABWINDOWS/LABWORKS van National In
struments 

We've Invented the Future of 
Instrumentation Software· . . . Twice 

With Words With Pictures 
Acquisition 

Integrated libraries for GPIB, RS-232, A/D-D/A-DIO plug-in cards, 
and modular instruments. 

~~~~~ -~~E:~ 

Inruitive duracter-tn.scd tunetion panels 
th:u auto!IU.tio.l.ly gc:nc:nte sour~ code. 

From panc:l user intc:rbcc: with vimul 
instrument blode. di.agnrn prognmming. 

Analysis 
Extensive libraries for data reduct.ion, digital signal processing, and 

statistical anal ysis. 

~~~~~ ~~~~~ 

- -~·:r~~~- =-

Over 1 00 am.l ysi5 functions plus ill tbc: 
built-in functions of your l.anguage. 

:t!li1Ïfi: 
Over 250 icons for compuution md 
:uulysis. 

Presentation 
Flexible high-performance graphics and report generation. 

Extemivc: graphic:s support for CGA, EGA, 
MCGA . VGA, wd Hc:rrules. 
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Mlcintosh Desktop Publishing comp:uihility. 

I . 
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Your orours? 
lf you perfarm 

calculations. the answer 
is obvious. 

MathCAD 2.0. 
!t's everything 

you apprcciate about 
worki ng on a scratch
pad- simp Ie, free-form 
math - and more. More 
speecl More o::curacy. 
More nexibility. 

Just deflne your 
variables and enter your 
form ulas anywhere on the screen. MathCAD 
formats your equations as they're typed. 
lnstantly calcu lates the results. And displays 
tlwm exactly as you're used to seeing them 
in real math notation, as numbers, tables 
or grap hs. 

MathCAD is more than an equation 
t sol1<:r l.ikc ;1 scratchpad, it allows you to add 

text anywhere to 
support your work, 
and see and record 
every step. You can 
try an unlimited 
number of what-ifs. 
And print your 
entire calculation as 
an integrated docu
ment that anyone 
can understand. 

Plus, MathCAD 
is loaded with powerfut 

built-in features. In addition to the usual trig
onometrie and exponential functions, it 
includes built-in statistica! functions, cubic 
splines. Fourier transforms, and more. lt also 
handles complex numbers and unit conver
~: ons in a completely transparent way. 

Yet, MathCAD is so easy to learn, you'll 
be using its full power an hour aftcr you begin. 
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What more could you ask for7 How about 
two new applications packs to increase your 
prodllctivity? 

The Advanced Math Applications 
Pack includes 16 applications like eigcnvalues 
and eigenveetors of a symmetrie matrix, solu
tions of differential equations, and polynomial 
least-squares fit. 

The Statistles Applications Pack lel<; 
you perform 20 standard stat istical routines such 
as multiple linear regression, cornbinations and 
permutations, finding the median, simulating a 
queue, frequency distributions. and much more. 

MathCAD lets you perform calculations in 
a way that's faster, more natura!. and less error 
prone than the way you're doing them now
whether you use a calculator, a spreadsheet. or 
programs you write yoursclf. So comc on over 
to MathCAD and join 45,000 enthusiastic users 

For more information. contact your dea.lr.r 
or calll-800-MATHCAD (In MA: 617S77-lOrt) 



3.21 MICRO-CAP lil van Spectrum Software 

MICRO-CAP .. lil:.· 
THIRD-GENERATION INTERACTlVI 
CIRCUIT ANALYSIS. MORE POWER.

41 MORE SPEED. LESS WORK . ... · .. 

. r._ ·• 

MICRO-CAP lil;' the third generation 
of the top selling IBM® PC-based interac
tive CAE tool, adds even more accuracv, 
speed, and simplicity to circuit design and 
simulation. 

The program's window-based epera
tion and schematic editor make circuit 
creation a breeze. And super-fast SPICE
Uke routines mean quick .-\C, DC, Fourier 
and tl.ll1sient analysis- right from 
schematics. You can combine simulations 
of digital and analog circuits via integrated 
switch models and macros. And. using 
S'epped component values, rapidly gener
:\:~ multiple plots to fine-tune your circuits. 

We've added routines for noise, impe
dance and conductance- even Monte 
Carlo routines for statistical analvsis of 
production yield. Plus algebraic formula 
parsers for plotting almost any des i red 
function. 

.. .. --~-1 

Transient analysi.s 

Schematic editor 

-:·: -·:~ ··;":""'_ ··-- ··:~.1:::-- .. j':,:-.~-~ 
•• _ ... .,.~ ................ - •.;~.!.... • ... ~·~·- ",. --····-· .. . 

Monte Ca rio analysi.s 

30 

. ( ; . . . . -·· 

Modeling power lea.Ps upward as 
well, to Gummel-Poon B]T and Level3 
MOS- supported, of course, by a built- in 
Parameter Estimation Program and 
extended standard parts Ubrary. 

There's support for Hercules,-!! CGA, 
MCGA, EGA and VGA displays. Output for 
laser plotters and printers. And a lot more. 

The cost? just $1495. Evaluation ver
sions are only $150. 

Naturally, you'll want to eaU or write for 
a free brochure and demo disk. 

-------------. .. ·-- ~"- . ·- -··-··· .. ------- -- -- - - - -- - --- ---- - - - -- - ------------- -- - - -- -- - --
1021 S. Wolfe Road, 
Sunnyvale, CA 94086 
( 408) 738-4387 

MICRO-CAP 11/l.s a regiJlered trademtJrk of Spectrum Software 
Hercuie< is a regislered traliomark of Hercuie< Computer TeclmoloKJ. 
IBM is a regutered tratiemark of lntema/lonai Bu.nness Macht MS. lnc. 



4 Demonstraties 

In deze paragraaf zullen een aantal resultaten van computersimulaties be
schreven worden. Deze resultaten zijn berekend met een intern Philips pro
grammapakket genaamd DESFIL. Dezelfde resultaten kunnen echter ook zon
der veel moeite met andere programmapakketten, die in dit dictaat beschreven 
zijn, verkregen worden. 

We zullen resultaten geven voor: 

1. het ontwerp van een laagdoorlatend filter; 

2. het ontwerp van een differentiërend filter; 

3. de invloed van eindige woordlengte; 

4. het gedrag van twee IIR filters; 

5. een digitale oscillator. 

4.1 Ontwerp van een laagdoorlatend filter 

In deze paragraaf zullen we een laagdoorlatend filter ontwerpen en enkele ei
genschappen er van laten zien aan de hand van sheets zoals die bij de presen
tatie gebruikt zijn. We willen een laagdoorlatend tijddiscreet filter met een 
constante rimpel ontwerpen waarbij we het programma vanParksen McClellan 
gebruiken; zie paragraaf 8.2.1 van het cursusboek "Digitale signaalbewerking". 
Het ontwerp moet aan de volgende eisen voldoen: 

1. bemonsteringsfrequentie 1 Hz; 

2. filterlengte 55; 

3. impulsresponsie symmetrisch; 

4. doorlaatband van 0 Hz tot 0,2 Hz; 

5. sperband van 0,25 Hz tot 0,5 Hz; 

6. versterking in de doorlaatband 0 dB; 

7. rimpel in doorlaatband = 10 maal rimpel in sperband. 

We zullen tevens de invloed op de frequentiekarakteristiek laten zien van 
een full-T D/ A converter en laten zien dat deze invloed gecompenseerd kan 
worden door een sin(x)/x voorvervorming bij het filterontwerp. 

:n 
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Demo 1 : design a lowpass fi lter 

Design FIR filter with the follow ing 

equiripple ampl itude characteristic 

1+81~~~~ 
1 - - -----

1 - 81 

//////////////////// 82 

OT-------~----~--------, 
0 h !s/2 

Filter length 

Impulse response 

55 

symmetrie 

Sampling frequ ency : 1 Hz 

h = 0 .2 Hz and h = 0 .25 Hz 

81 = 1082 

Resulting ripple: 

81 = 0.0079 and 82 = 0 .00079 

PHILIPS 

---·--·· ··-- - -----·-----···-·- ------------·---·· 

--·-------- ·---------------------, 

Amplii.: Jc!e ciJél rilcteristi c o f leng th 55 

tilter 

0+-----..... 

·20 . 

·· 40 · 

- 60 - - -- - - --

··8 0 ·-···-· ·· -·- - ·-··f-f'-'-L.L.IJ....L.L.L.L.L.L.O 

0 0 .2 0 .25 0 ~) 

~5J PHILIPS 

Demonstratien 

F il ter is designed according to the 

specificatien 

- plot of amplitude characteristic 

- plot of passband characteristic 

- plot of impulse response 

- plot of poles and zeros 

- influence of fuii-T D/A conversion: 

the sin(x)/x distartion 

Redesign the filter with sin(x)/x 

pred istorti on 

- amplitude characteristics with and 

without fuii-T Dj A conversion 

- impulse responses 

PHILIPS 

·-----·---------·-·-·-------···-------· .. ·-- ---·------

The passband crl<Jracteristic of til ter oF 

leng th 55 

101 

1.0 
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-·-·-- --------- - - -----· -- ... ---·-- ·- -··----- --

The impulse response of the f ilter of Pole/zero plot of length 55 filter : 

length 55 - 54 zeros 

- 54 poles in z = 0 

0.5 

0 
0 .4 

0 .3 
0 

0 
0 .2 

0 

0 

0 

PHILIP$ PHILIP$ 

Amplitude characteristic of length 23 T he ampli tude characteristic of the 

filter with ëlnd w ithout sin(x ) /r redesign 

1.0 

0 .5 

0.22 0.28 0.5 0.22 0 .2U 
0 

\"1\1\1\{ 

--------+--J]m 
0 0 .5 

· ...... . PATO. 13 i ·!. - ;~· 

PHILIP$ PHILIP$ 
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·----~--~ -·-~-----·--------~- ··-·-----·· ···--· - -- ---· ·- ··--- - -· . 

The two impulse responses: 

t Difference 
A o u .....", ..,_.,._ _, ~ 

V ~ ~ ~ 22 

•· 

PHILIPS 

4.2 Ontwerp van een differentiërend filter 

Als tweede \·oorbeeld gaan we een differentiërend filter ontwerpen dat aan de 
volgende eisen voldoet : 

1. bemonsteringsfrequentie 1 Hz; 

2. filterlengte 24 en 25; 

3. impulsresponsie antisymrnetrisch; 

4. doorlaa tband van 0 Hz tot 0,49 Hz; 

.J. in doorlaatband een lineair verband tussen versterking en frequentie, bi.i 
0,49 IIz moet de versterking 0,49 zijn; 

6. constante rela tieve rimpel in de doorlaatband; 

De resultaten zijn gegeven in de volgende copieën van de sheets. 
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Demo 2: desig n a different iator 

Design an "equiripple" filter aeeording 

to the following toleranee diagram 

A+6 
A 

A- 6 

h !s/2 

Impulse response antisymmetrie 

Sampling frequency : 1 Hz 

ft = 0 .49 Hz and A = 0 .49 

L = 24 gives 6 = 0 .0018 

L = 25 gives 6 = 0 . 18 

e PHILIPS 

T l1e <lm pli tude ch<H<~c t e,:stic of tt1e 

0.5 

0 .25 . 

0 -------- ····----- --------·. - -l 
() 0 ~; 

PH I UPS 
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The demonstration: 

Design the length 24 differentiator 

- plot the amplitude eharaeteristie 

- plot the impulse response 

Design the length 25 differentiator 

- plot the amplitude eharaeteristie 

- plot the poles and zeros 

i 
~.Pi!n!~>~>:G~.lf •• ~ ~r~1à~~l 

PHILIPS 

---------------····-- --·--·· - --

Impu lse response of the diffe renti<~to r 

of :eng tt1 24 

0 .2 

- 0 .1 

0 2 

· · --~--· ~- .--~ - ·. ---:-·---- ···-~- --~~-- · ·· ------·· ·· -~----P.i\7 o·-19 

PHIUP$ 



--· ·· -·- -- ·- - - --~·· · - -· .. ·--------- ·-·--- - --- ---- ·· ·------··· - --- -

The differentiator of length 25 

0 .5 

0.25 

Polejzero plot of the differentiator of 

length 25 

Forced zero at / 5 /2 due to odd length 

and anti - symmetry (section 8.2.4) 

forced 
zero 

at 
/s/2 

"" 
0 

0 . -------·---- --·--··----
0 0 .5 

PHILIPS PHILIPS 

4.3 Invloed van eindige woordlengte 

Bij dit voorbeeld laten we zien hoe de frequentieresponsie van een transversaal 
filter verandert als de coëfficiënten van dit filter met een eindige woordlengte 
gerepresenteerd worden. Neem daarvoor het volgende Hlter: 

1. bemonsteringsfrequentie 1 Hz; 

2. filterlengte 65; 

3. impulsresponsie symmetrisch; 

4. doorlaatband van 0 Hz tot 0,23 Hz; 

5. sperband gaat van 0,27 Hz tot 0,5Hz; 

6. versterking in doorlaatband is 0 dB; 

7. rimpel in doorlaatband 0,1 dB; 

8. rimpel in sperband -60 dB; 

9. het aantal bits voor de coëfficiënten is 10. 
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Polejzero plot of the filter with 10 bit 

coefficients 

There are 64 poles in the origin of the 

z-plane 

A number of zeros deviate from the 

unit circle 

Therefore less attenuation in the 

stopband 

PHILIPS 

4.4 Gedrag van twee IIR filters 

In dit vierde voorbeeld laten we de frequentieresponsies en de impulsresponsies 
zien van twee IIR filters. Als eerste voorbeeld nemen we een vierde orde 
filter waarvan de coëfficieënten van H(z) en de polen en nulpunten op de 
eerstvolgende sheet gegeven zijn. Het tweede fi lter is een twaalfde orde recursief 
filter dat wordt beschreven met de parameters a[O] tot en met a[12] en b[O] tot 
en met b[12] zoals die hieronder gegeven zijn. 

a[O] = 4, 5.10-9 a[l] = 54.10- 9 a[2] = 297.10-9 

a[3] = 990.10- 9 a[4] = 2228.10- 9 a[5] = 3564.10- 9 

a[6] = 4158.10-9 a[7] = 564.10-9 a[8] = 2228.10-9 

a[9] = 990.10-9 a[10] = 297.10-9 a[ll] = 54.10- 9 

a[12] = 4, 5.10- 9 

b[O] = 1 b[l] = - 9, 752 b[2] = 44, 842 
b[3] = - 128,376 b[4] = 254, 534 b[5] = - 367,909 

b[6] = 397,274 b[7] = - 322,773 b[8] = 195, 787 
b[9] = - 86, 465 b[10] = 26,393 b[ll] = -5,001 
b[12] = 0, 4451 
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Demo 4 : Demonstrate properties 

of two IIR filters 

First filter has order 4 : 

a+ bz- 1 + cz - 2 + bz - 3 + az · 4 
H( z ) = -------'---------

1 + dz - 1 + ez - 2 + f z- 3 + gz- 4 

The coefficients : 

a= 0.052 

c = 0.205 

d = -1.160 

f = -0.510 

The poles and zeros: 

b = 0.149 

e=l.160 

g = 0.120 

Pl ,2 = 0.257 ± 0 .758j 

P3 ,4 = 0.323 ± 0 .288j 

Zl ,2 = -0. 538 ± 0 .843j 

Z3 ,4 = -0.897 ± 0.442j 

The second IIR filter has order 12 

order !IR fiite r 

0.4 

0.3 

0.2 

0 . 1 
! ; .: 

PH I UPS 

0 +WUJ.;~.u..;,.,..r.u:...,....,~ ............ - ........ ....... 
: l ~i 

.. () 1 .. 

I·Wf0.20 . 

PrHHJPS 

- . l 

The amplitude characteristic of the 

fourth order IIR fi l ter 

-75+-~-i--------r------~~~ 

-- 0 .5 0 0 .5 

PHILIPS 

r·- ------------·-··--- ---- -----
~1 f-'o lé)/ ;.:cro plot of ttl e !IR fi l ter : 

Four Leros on the unit circle 

-- four poles inside the unit circle 

·- - ····- -·· - ----··· .· ; ~ 
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·- --- --····- - -····-·- ·······- - · -·-··-··--···· · ---·· ··· - ---- ··- ·· · - -
... ... -- - - - . - - ----· ·- ·------- - ·· 

. · ·------· · ·· - -·-- -·· --- -----. ----- ··--· ·- -.. 

Amplitude characteristic of the order 
Impulse response of the order twelve 

twelve filter 
filter 

0 .2 

0 

-50 
0 . 1 

-100 

-150 ·t---
---! 

0.5 -0.5 0 
-0 . 1 

PHILIPS PHILIPS 

4.5 Een digitale oscillator 

In dit vijfde en laatste voorbeeld zal een digitale oscillator getoond worden die 
een frequentie opwekt van Fs/20. Dit komt over een met een genormaliseerde 
frequentie van B0 = 1r /10. Deze oscillator wordt gestart met beginwaarden in 
de twee delay elementen gelijk aan 0. Het ingangssignaal x[n] dat aan deze 
oscillator aangeboden wordt is gelijk aan nul; behalve x[10] = 1 en x[110] = -1. 

Tevens wordt het uitgangssignaal dat uit deze oscillator komt aaangeboden 
aan het tv,:aalfde orde IIR filter dat gegeven is in voorbeeld 4. Het bijbe
horende uitgangssignaal vindt U aan het eind van deze sectie . 
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I 

Demo 5: discrete-t ime oscillator 

Polejzero plot of the oscillator: 

- two poles on unit circle 

- two zeros in z = 0 

Frequency 00 = 1r/lO gives a= 1.902 

Trigger this oscillator with : 

x [10] = 1 and x [110] = -1 

Plot of: 

... .. ·······:;jlO 
·· ·· ····.:-:_7r/l0 

· .. . 

- the poles/zeros 

- the output of the oscillator 

- twelfth order filter o f demo 4 

- inputjoutput of th is fi lter 

PHILIPS PHILIPS e 
--- -1------···-- --- ---------- -·-· ·--·-·----·---- ----· · ------··- ----··- --·- .. 

i 

and J:[110] = - 1 

3 

2 

1 

0 
200 

-- l 

- 2 

3 

PltUUPS 
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~ - ---·-------·---··---·· -· ···-- ·-- - ····--- ----------

1 Arnp li lude clr<lracte r i~;lic ot the twelfth 

order IIR fi lter 

0+-----. 

-50 

- 100 

-- 150 

-200 
0 

. -·- ··· -· 1 ··--· 1 
() 2 ~) () ~ ) 

PH~UPS 



r· . ·-· 

! 
I 

.... ·· ·· - ·· --·-·--- -- - -- ·· ------- -----

Input and output of the twelfth order 

filter 

3 

2 

1 

-1 

- 2 -

-3 -

. . 

200 

PHILIPS 
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5 Adressen van softwarefabrikanten 

Signal Technology, Inc 
Tel (800) 235-5787, 
5951 Encina road, 
Goleta CA 93117 
USA. 

Burr Brown Corporation, 
Tel (602) 746-1111, 
P.O. Box 11400, 
Tucson, AZ 85734, 
USA. 

Atlanta Signal Processors, Inc. 
Tel (404) 892-7265, 
770 Sprong Street, N 
Atlanta GA 30308 
USA. 

DSP Development Corporation, 
Tel (617) 577-1133, 
One Kendall square, 
Cambridge MA 02139 
USA. 

The Athena Group, Inc 
Tel (904) 371-2567, 
3424 N.W. 31st Street, 
Gainesville FL 32605 
USA. 

Momenturn Data Systems, Inc 
Tel (714) 548-3257, 
1666 Newport blvd, 
Costa Mesa CA 92627 
USA. 

Microeraf Corporation , 
Tel (414) 241-8144, 
P.O. Box 513, 
Thiensville, Wisconsin 53092 
USA. 
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Professor M. Kunt, 
Departement d 'Electricite, 
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 
Ecublens, 
Tel (4121) 472626, 
CH-1015 Lausanne, Switzerland. 

Hyperception, 
9550 Skillman LB125 Ste. 316, 
Dallas TX 75243 
USA. 

Lough borough Sound Images LSI, 
Epinal way, 
Loughborough Leics LEll OQE, 
England. 

The math works Inc 
Suite 250, 
20 North Main St, 
Sherborn, MA 01770, 
USA 

Dynamic Engineering, 
Ambachtenlaan 21, 
B-3030 Heverlee; 
Belgie. 

Camdisco Systems Inc, 
919 E. Billsdale Blvd, 
Foster City CA 94404, 
USA. 

NAG central office, 
Mayfield House, 
256 Banbury road, 
Oxford OX2 7DE 
England. 

National Instruments , 
12109 Tcchnology Boulevard, 
Austin Texas 78727-6204, 
USA. 
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MathSoft Inc, 
One Kendall Sq, 
Cambridge MA 02139, 
USA. 

Spectrum Software, 
1021 S. Wolfe road, 
Sunnyvale CA 94086, 
USA. 

Informatie over: 
FDAS, HYPERCEPTION, HYPERSIGNALen SPW, 
Transfer EDS, 
Institutenweg 16, 
7521 PK Enschede 

45 



PA TO-cursus 

Digitale Signaalbewerking 

DIGITALE SIGNAALBEWERKING 

Deel II.9 

Audio Subbandcodering 

door 

A.W.M. van den Enden 

Philips Semiconductors 



Digitale filtering voor 
subbandcodering 

A.W.M. van den Enden 
Philips Semiconductors B.V. 
Systeem Laboratorium Eindhoven (SLE) 
Gebouw BE-3.25 
Hurksestraat 19 
Postbus 218 
5652 AH Eindhoven 

Tel : 040-27 23021 
E-mail: Ad.vdenden@ehv.sc.philips.com 

10-09-1997 

1 



1 Subband codering 

Subband codering is een methode om de bitrate, die nodig is om audio signalen 
te coderen, met een factor 4 of meer te verminderen. In deze presentatie wordt 
getoond hoe de digitale filtering die in dit systeem nodig is sterk vereenvou
digd kan worden. Er wordt getoond hoe het aantal vermenigvuldiging- en 
optel operaties dat er per seconde moet worden uitgevoerd ruwweg met een 
factor 6 verminderd kan worden. Teven wordt het benodigde geheugen met 
een factor 17 verminderd. De voorgestelde maatregelen geven een aanzienlijke 
vermindering van het benodigde chipoppervlak en van de benodigde vermo
gensdissipatie. 

Op de volgende pagina's vindt U copieën van de bij deze presentatie getoonde 
overheads. In deze slides komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

1. een inleiding over audio en subband codering (slides PATO 1 tot en met 
PATO 5) 

2. ruis in A/D conversie en het maskeerprincipe (slides PATO 6 tot en met 
PATO 8) 

3. theoretische beschrijving van verlaging en verhoging van de sampling 
frequentie (slides PATO 9 en PATO 10) 

4. het uitgangs principe van subband codering (slides PATO 11 tot en met 
PATO 13) 

5. meer details over de gekozen filter structuur (slides PATO 14 tot en met 
PATO 17) 

6. meer details over de practische implementatie (slides PATO 18 tot en 
met PATO 26) 

7. een beschrijving van goedkopere oplossingen (slides PATO 27 tot en met 
PATO 35) 

8. de conclusie (slide PATO 36) 
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SIMPLE FILTER STRUCTURES 1. INTRODUeTION 

FOR SUBBAND CODING 

1. Intrad uction 
Subband coding is a technique to 

decrease the bit rate needed to code 
2. Subband coding 

audio slgnals 
3. First generation chips 

4. Alternatives 
Dlgital Hifi audio is characterized by: 

5. Conclusions * a sampling frequency of 32, 44.1 

or 48 kHz 

Ad van den Enden * quantization with 16 to 18 bits 

Philips Semiconductors SLE per sample 

BE 3.25 tel. (40-27)23021 * total bit rate > 1.6 Mbit/sec for 

stereo 

Subband coding decreases the bit 

rate by a factor 4 or more 

'SemlcOrtd~ors SLE • · • · • sêmil:onductorsSLE • - ·, •' 

PHILIPS PHILIPS 

Application areas: Frequency domain masking: 

* Digital Compact Cassette (DCC) frequency components in the 

* Digital Audio Braadcast (DAB) 
neigbeurhoed of streng components 

are masked by the human ear if the 

* MPEG-audio 
signai to distartion ratio is about 

24 dB in stead of 96 dB as with 
Subband coding uses the masking 

standard PCM (see later) 

effect of the hu man ear to decrease 

the bit rate 
Time domain masking : 

Masking is possible bath in the 

time domain and in the frequency 

domain 

1 t 
/ 

pre masking 
~ 

post masking 

pre m asking: < 10 msec 

post masking: < 100 msec 

PHILIPS PHILIPS 
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BI, -·' diagram 

Audio input output 

1.6 Mbit/sec ------------------------------

PASC 
processor 

Coded output 

The masking principle: 

the human ear masks noise with 

speetral components in the 

PHILIPS 

neighbourhood of a strong signal 

fX(f) 

r---------------~L-~~f 

0 fs/2 

If the spectrum of the noise can be 

shaped according to the spectrum 

of the input signal, it is allowed 

to introduce much more noise than 

for PCM coding 

PHILIPS 

" • I• 

2. SUBBAND CODING 

Signal spectrum with PCM noise 

(Compact Dlsc) 

fX(f) 

r---------------------~1 

0 fs/2 

The noise introduced by the A/D 

convertor is white; 

for Hifi audio the S/N has to be large 

for all freQuencies; 

thus a large number of bits per sample 

16 bits or more 

PHILIPS 

This give the following spectra for the 

input signal and the noise 

fX(f) 

··· ..... 
~------------------~! 
0 fs/2 

This is approximated in a subband 

coder; split the input spectrum in a 
number of subbands and quantize: 

fX(f) 

r-~~~~~~~~-~-~-~~t 

0 fs/2 

PHILIPS 

'----- ----- ___ _ _ ___ _____ ___ _ _ _ _ _ L__ _______ ______________ _ 
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The Sampling Rate Decreaser (SRD); 

description in the time domain and 

In the frequency domain: 

If the input signa! is not bandlimited, 

an SRD introduces aliasing 

Sélniconductors SlE · • .' 

PHILIPS 

Subband coding (2 bands): 

~ ~ 

___Lb_ ~ 
Lb ~ 

tr±r1 ~ 
___Lb_ ~ 

~ 
Lewpass filter: hdn] (length 64) 

Highpass filter: hH(n] = (-l)nhdn] 

PHILIPS 

5 

The Sampling Rate Increaser (SRI); 

description In the time domain and 

In the frequency domain: 

x[~2l 

'----'--'--'-----' w 
7r ~ 

Tl T2 

An SRI introduces zeros in the time 

domain; that corresponds to images in 

the frequency domain 

Semiconductors SLE · 

PHILIPS 

~Non-ideal filters:~ 

..tb_ :Ur 

.Lh_ ~ 
c±J ~ 

b1:d ~ 
lb±u_ ~ 

~ 
Aliasingjphase distortion: eliminated 

Amplitude distortion: almost eliminated 

PHILIPS 



• .! t 

Proposal 1: 

18 

19 

20 

21 
22 

23 
24 

25 

For half of this fi lter tree: 
116.F8 = 5.106 multiplicationsjsec 
8960 samples starage (215 kbit) 

PHILIPS 

Frequency response (dB) of the lewpass 

filter (filterlength is 512): 

0 
IHCf) 

H(f) 

0 - 40 

- 40 -80 

- 80 

- 120 

0 

IHCf).l0-4 
4 

" fl 

0 

V 

-4 

---·1 fs/2 

f 

PHILIPS 

• · ! I 
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The subband coding system 

PASC: 

FB: 

IFB: 

c: 
0 : 

18 bit 

Precision Adaptive Subband 

Co ding 

Filter Bank 
Inverse Filter Bank 
Co ding 

Decading 

4 bit 18 bit 

The 32 subbands (bandwith ~700 Hz): 

bèCx 31 

~ _ __.__.____.__._ ___ )C 
fs/2 

Attenuation: larger than 115 dB 

Seli.itonductOf's SU: ; ·: 

PHILIPS 

If the coding and decading is ignored, 

we get: 

FB IFB 
~ 

Is 321s 32É- 32/s 
32 

Is 

The bandwith is now equal to ls/32; 

therefore the sampling frequency is 

decreased by a factor 32 

In order to reconstruct the input signal, 

the sampling frequency is increased 

PHILIPS 



The prototype filter H (half bandwidth): 

~~'------~~~IHr-(~-e_) __ ~,~ 
-11" ';7164 11" 

Modulate the impulse response h[n] : 

/o[n] = h[n] cos(n7r/64 + 4>o) 

Modulate: fl[n] = h[n] cos(n37r/64 + 4>1) 

Band pass 
L__________/ < ,-------7/ 

-11" 

Modulate the impulse response h[n]: 

h1[n] = h[n] cos(n637r/64 + 4>31) 

~~igh pass I)F3t(el9) ~ 
-11" 3li';32 11" 

PHILIPS 

The coefficient Mi,n is: 

(
n(2i + 1)11" ) 

Mi n = COS + rPi ' 64 

In order to decrease the complexity, we 

determine (neglect r/>i): 

M (
(n + 64k)(2i + 1)11") 

i,n+64k = COS 64 

(
n(2i + 1)11" ) 

=cos 64 + (2i + l)7rk 

From this equation, it is clear: 

Mi n+64k = (-l)kMi n 
' ' 

We therefore can better first add the 
outputs of: 

and subtract: 

hi+64• hi+l92· hi+320 and hi+44B 

The resulting circuit is given in the 

next slide 

PHILIPS 

7 

3 . First generation PASC chips 

l I I I 

~,L...o-~-M-3-l~,}-1-LLs_M_3_1..f,5J:}l-O_Li?1_3_1,f!:5}-ll-F.:;.3 ~ 
For 0 ::; i ::; 31 and 0 ::; n ::; 511, we 

have: 

M- _ (n(2i + 1)11" + "'·) •,n - COS 64 '~-'• 

PHILIPS 

From the foregoing slide, we find the 

following circuit: 

We are allowed to interchange each 

multiplication and decimation 

PHILIPS 



We now get: 

We can draw this circuit in an 
alternative way 

PHILIPS 

We have for the matrix coefficients: 

(
n(2i + 1 }rr + (- 1 )i7r) 

Min= COS 
6 . 4 4 

We can prove the following equalities: 

Mi,n = Mi,32-n for 0 :5 n :5 15 

Mi,33+n = -Mi,63- n for 0 :5 n :5 14 
Mi,48 = 0 

With R = 32, we get the ci rcuit: 

0 0 

PHILIPS 

8 

The resulting structure: 

h31 -hgs -h479 

h63 -h121 - hstt 

R = 32 and r = 32T (a downsampled 
interval) 

Mi,n costs 2048 multiplicatlons 

Filtering costs 512 multiplications 

PH I UPS 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

a 
9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 

19 

20 
2 1 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
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Stereo analysis or synthesis chip: 

Standard 

cel I 

5,5mm2 

18*24 
muit . 
2mm2 

A 1120*24 bit 
RAM 

11mm2 

c:::::::::J B 
c::::==JC 
c::::==JDL---------~ 

F 
I 
L 
T 
E 
R 

A: 30 bit accumulator; input/output, ... 

B: 128x7 ROM (address) 

C: 210x18 ROM (micro controller) 

D: 704x18 ROM (coefficients) 

Effective ROM area: 1mm2 
Total chip area: 25 mm2 
Power: generation onejtwo 230 mW 

generation three 117 mW 

PHILIPS 

4. Arternatives 

The analysis matrix is equal to the 

transposed of synthesis matrix 

The synthesis matrix is equal to the 

DCT matrix. We can rewrite this 

matrix by defining: 

x1[i] = x[2i] and xt[31 -i] = x[2i + 1] 

We now can write: 

Y[k] = n~O x(n)cos cr(2n6; l)k) 

~ [ ] (71'(4n + 1)k) = L Xt n COS 
64 

n=O 

We have used: 

31 
Xa(k] = L xt(n]cos (1rnk) 

n=O 16 

31 
Xb[k) = L xdn]sin (1rnk) 

n=O 16 

These equations will be rewritten 

PHILIPS 

9 

The PASC chip 

The chip is designed by PCALS (Philips 

Semiconductors Southampton) 

This chip implements: 

- an analysis filter tree and a coder; or 

- a decoder and a synthesis filter tree 

PHILIPS 

We will first define the following two 

abbreviations: 

sk = sin(~!) 
We now find for Y[O] and Y[16]: 

Y[O) - C0 Xa(O]- SoXb(O] 

= Xa(O] 

Y[16] - C16Xa(l6) - S16Xb(16] 

- C16Xa[l6) 

For 1 :5 k :5 15 we find the following 
relations for Y[k] and Y[32- k]: 

Y[k] = CkXa[k]- skxb[k] 

Y[32- k] = C32-kXa[32- k] 

-S32-kXb[32 - k] 

- SkXa[k] + CkXb[k] 

These equations are used in the 

following circuit: 

PHILIPS 
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Decompose matrix . loW submatrices; 

each contain ing a lot of zeros: 

liJ 
~~~ 

Subsystem (type 1): a multiplier 

Subsystem (type 2): 

Subsystem (type 3): 

c = cos ("k) 
k 64 en Sk =sin(~;) 

PHILIP$ 

Further trick; redraw the butterfly: 

:: : :~.>i :::: 
In this equation, we have: 

The mu ltipliers Ck can be combined 

with the coefficients o f the t ransversal 

filter. 

This therefore gives: 

80 - 16 = 64 multiplications 

Furthermore: 512 multiplications in the 

transversal filters; also here savings are 

possible 

PHILIP$ 

In this matrix, we have 23 butterflies: 

Xi = CkXi + SkXj 

Xj = Skxi - Ckxj 

A lattice realization (4 multiplicatlons): 

ck xi o--.:--.....:>---H~..o x i 

A realization with 3 multiplications: 

Furthermore 11 multlpllcations and 

70 add/subtract circuits: 

Xi + Xj and Xi - Xj 

In total, we have: 

23*3+11 = 80 multipliers 

23*3+70*2 = 209 adders 

Philip$ setnleonCIUdOf!: SLE • • • 

PHILIP$ 

5. CONCLUSIONS: 

Number of 
Starage 

multiplicatlons 

times Fs 
samples 

Original 116 8960 

First 
(512+2048)/32 

generation 512 
= 80 

230 mW 

Second 
(512+ 512)/32 

generation 512 
= 32 

117mW 

New design (512+64)/32 
512 

60 mW = 18 

Sampling frequency F5 : 

32; 44.1 and 48 kHz 

Each sample: 18 or 24 bit 

PHILIP$ I 
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Bitstream D/ A en A/D 

Agenda 

• Inleiding (Historisch overzicht) 

• Oversampling, digitale filtering en noise sha ping 

• Bitstream D /A conversie systeem 

• Switched capacitor 1-bit DI A converters 

• Bitstream A/D conversie systeem 

• Switched capacitor 1-bit A/ D converters 

• Continuous Calibration (CC- dac) 

• Bitstream Continuous Calibration (BCC-dac) 

TOS Confidential 
2 



SC Bitstream D/ A en A/D 

Inleiding 

Trends ITiid/low-end DI A converters 

• Goedkoper 

• Miniaturisatie 

• Betere performance (5/N en TH D) 

• Integreerbaar met andere chips 

• Lagere vermogens dissipatie 

• Lagere voedingsspanning 

TOS Confidential 
3 



SC Bitstream D/A en A/D 

Inleiding; Historisch overzicht 

Generatie 1: 

• SAA 7010 (PLL, HF detector, EFM decoder) 
+ SAA 7020 (fout correctie en motor control) 
+ SAA 7000 (interpolator) 
+ SAA7030 (digitaal filter, 4 x oversampling, noise shaping) 
+ TDA1540 (14-bit DAC; mono) 

Generatie 2: 

• SAA7210 (PLL, HF detector, EFM decoder, fout correctie, 
motor control) 
+ SAA 7220 (digitaal ·filter, 4 x oversampling) 
+ TDA1541 (16-bit DAC; stereo) 

Generatie 3: (Bitstream) 

• SAA7310 (PLL, HF detector, EFM decoder, fout correctie, 
motor control) 
+ SAA 7320 (digitaal filter, oversampling, noise shaping, 1-
bit DAC) 

Generatie 4: (Bitstream) 

• CD4 (alles in een) 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Inleiding 

Afsplitsing naar high-end markt 

• Vaak dezelfde principes en zelfs dezelfde !C's 

• Mag wat duurder zijn 

• Duurdere rand componenten 

• Kleinere aantallen 

·• Maximale performance 

• Weer seperate digitale en analoge !C's 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

Oversampling en digitale filtering 

• Uitruil a na loge en digitale filtering 

• Lagere quantizatie ruis in audio band 

• Maakt het mogelijk om de ruis te kleuren (noise 
shaping) 

digital filter 
analogue output 

filter 

~ 4 f ~~~ .~;,,, I DIA H ~ ~Vout (a) 
(fs) (4.fs) 

ID/A outl 

(b) 

fs 2fs 3fs 4fs 

IVoutl 

(c) 

fs 2fs 3fs 4fs f 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

Oversampling en digitale filtering 

q 5 16fs -I (a) 

------------. f 
fs/2 fs 

(b) 
q 5

2 /24fs 

fs/2 

-- --- - -1 

- ------.f 
2fs 4fs 

• Winst door oversampling 3 dB per factor 2 

• 6dB per factor 4 

• per factor 4 kun je dus met 1 bit minder kwantis
eren voor dezelfde performance 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Noise shaping 

14 lsb 

Q = quantizer 

14 rnsb 

y(nT) 

z- 1 
= delay of one clock period 

• Y(z) == I(z) + E(z)(1- H(z)) 

• b.v. eerste orde: H(z) == z- 1 

• Voor lage frequenties Z ~ 1 dus onderdrukking ruis 

• Voor hoge frequenties Z ~ -1 dus versterking ruis 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Noise shaping 

I -je I 2 1-e 

4 

0~ _______ ----L.__ _ __.f 
fs/2 

• totale ru1s 1n een band 0- fin 
2 _ 4 . 2 _ 2 7r fin 

erms - -((Jin - S'tn (Jin) * E met (Jin - ---
7r fs 

• S/N verbetering t.o.v. geen shaping 
sinB· 

SINverbetering == 20log(1/ 2 (1- ~n)) 
ein 

• voorbeeld: eerste generatie DI A converters 
is == 1 76.4kH z, fi == 20kHz 
S/N verbetering t.g.v. noise shaping 7.8 dB 
S/N verbetering t.g.v. oversampling 6 dB 
Conclusie: 14 bit quantizatie i.p.v. 16 bit 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

Meer oversampling en hogere orde noise shap-
. 
tng 

,.. .. ... 
• c .. 
'0 .. • ... 
0 
c 

10 

Fraquency !Hitl 

• Bij voldoende oversampling -- > zelfs naar 1-bit 
kw a ntiseren 

• Voor audio (S/N > 80dB) -- > hogere orde noise 
shaping 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

Dynamisch bereik 1-bit noise shaper 

idle channel no1se (dB) t -200 0 

-150.0 

-100.0 

~ ~ 
? L.---f--

~ 
-50.0 

0.0 

3.0 10.0 

TOS 

v,... ..... 
v v 

N=3 

/ 
V 

/ ". .... I---
1---

V v ....... 

............... 
v 

N=2 

v ......... ~~ 1-v --V v ". .... v -~ v v 
L------l--

N=l 

1--p 

100.0 1. OE3 

Oversampling ratio ( fs/2fi) 
.... 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Blok schema Bitstream conversie systeem 

interpolating one-bit 
filter coder 

( :~-~ •. ------11 x t I ~=f :~::) I N. s. I (x.: s )I'----D_I_A____JH ~ ~ 
digital •I• analogue 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Sigma-delta (L..~) structuur 

i(nT) ( T) x n 

~ G _... Q , 

+.A_ 

y (nT) 
.. , 

1 -bit 

G loop filter 
Q 1-bit quantizer 

• y == cGI + R 
l+cG l+cG 

• Voor lage frequenties G >> 1 dus onderdrukking 
rUIS 

• Voor hoge frequenties G << 1 dus versterking ruis 

• approximatie voor lage frequenties: 

Y==I+_B_ 
cG 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Noise shaper :L:.ó. 

i(nT) + 

a) 

b) 

c) i(nT) -

d) i(nT) + 

e) i(nT) + 
G = H/(1-H) 

TOS 

-i(nT) 

~y(nT) 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

1-bit signaal == puls dichtheids gemoduleerd 

signaal (PDM) 

1.0 

1-bit code 

-1.0 1.0 

0 . 5 

input sine wave 0 . 0 

-0.5 

-1.0 

1. OE- 3 1 . 25E-3 l. SE- 3 1 . 75E-3 2. OE-3 

___ .,_time( sec) 
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Bitstream D/A en A/D 

Samenvatting sheets 1 tjm 15 

• Historisch overzicht: trends 

• Voordelen oversampling: 
- uitruil a na loge naar d igita Ie fi !tering 
- vermindering kwantizatie ruis 
- maakt het mogelijk om de ruis te shapen 

• Noise shaping: 
- doel om terug te gaan naar 1-bit 
- frekwentie en tijd domein 
- dynamiek als functie van oversampling en orde 
- structuren (2:::.6. == noise shaper) 

• Bitstream D/ A conversie systeem. 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

1-bit D/A conversie 

analog out 

+ full scala 

all zero 

- full scale 

1-bit code 

all one 

The differential non-linearity (DNL) error beschrüft het verschil 
tussen twee aangrenzende analoge uitgangswaarden vergeleken 
met de stap grootte (LSB) van een converter gegenereerd door 
een transitie tussen aangrenzende paren van digital codes over 
het volle bereik van de converter. The DNL error is nul als elke 
transitie naar zü buren gelük is aan 1 LSB. 

Bij 1-bit: 

• DNL is nul: klein signaal is zeer goed 

• Constante afwijking in waarde 1 of 0: gain/offset fout 

• voorwaarde: elke 1 gelijk en elke nu I gelijk ! ! 

We zoeken een technique die PDM signaal 1n goed 
analoog signaal omzet: 

• CMOS techniek (integreerbaar met rest systeem) 

• ongevoelig voor pulsbreedte jitter van 1-bit data 

• ongevoelig voor pulshoogte variatie van 1-bit data 

19 



SC Bitstream D/ A en A/D 

1-bit D/A conversie 

Principe schema: 

data 
I Rl 

+Vref 

datan 
I R2 

-Vref 

TOS 

Rfb 

V out 

Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

switched-capacitor 1-bit D/A conversie 

Vref 

CL 

CLn 

l+ 
CL .... +puls 

~c~ CLn-r _1 

--------' 

Rfb 

+pul:._fll.____ _ __ o _ _ _ _ 
I+ 

V out a) 

b) 

• I+ == C1 fs Vref 0.5 [1 + m sin(21f fint) + Q] 

• waarbij m == modulatie index noise shaper 
(m==1 voluitgestuurd positief signaal) 
(m==-1 voluitgestuurd negatief signaal) 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

switched-capacitor 1-bit D/A conversie 

• I Req == Vre f I Req == I se == Q I t == C 1 Vre f f s 

+ _ Rfb 
-- > Vout- 0.5m Vref

Req 

TOS Confidential 
22 



SC Bitstream D/ A en A/D 

switched-capacitor 1-bit D/A conversie 

Vervangen externe weerstand door interne 
switched-capacitor sampler: 

ll 
(sampler 

Cfb 

CL +puls 

Vref ftî 
CLn- r 1 

V out 

Nadeel: 

• Sig naai afhankelijke spanning op sampler 
Ron modulatie scha keiaars 
-- > resulterend in meer vervorming dan externe 
weerstand 

Voordeel: 

• Uitgangsspanning onafhankelijkvan sample freq u en
tie. 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

switched-capacitor 1-bit D/A conversie 

Verbeterde switched-capacitor DAC: 
Rfb 

Cfb 
I 

CL .... +puls 

Vref __ ~ r----r---Y 
- .I c .r--1-CLo-f ~l-p:-1 

+pul:.___fll'----___ 0 __ _ 

-puls 0 fll.__ __ 
I ___j_ ~..._ __ _ 

Voordeel: 

• Capaciteit wordt altijd opgeladen, 
onafhankelijk van data patroon 

b) 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

switched-capacitor 1-bit D/A conversie 

Invloeden van niet ideale opamp: 

Rfb 

Cfb 

CL +puls 

Vref 

Voordeel demping condensator: 

V out 

• Reductie hoogfrequent transients op virtuele In
gang 

• Ander zou je ideale opamp moeten hebben 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

Ruis in 1-bit D/ A conversie systeem 

digitaal: 

• bron:16 bit kwantizatie CD plaatje 
bron:18 bit kwantizatie DCC bandje 

• kwantizatie in digitale filters 

• noise shaper 

analoog: 

• Switched-capacitor ruis 

• opamp ru1s 
- thermische ru1s 
- 1/f ruis 

• ruis feedback weerstand of feedback sc-sampler 

• teruggevouwen breedband ru1s opamp 

• ruis door overspraak 
(via substraat en capacitieve koppeling) 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

SAA 7350 produkt info 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

SAA 7350 chip foto 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

SAA 7350/SAA7351 specificaties 

SAA7350: 
THD+Noise -96 dB (1 kHz OdB signal level) 

SAA7351: 
THD+Noise -87 dB (1 kHz OdB signal level) 

Dynamic range 98 dB (1 kHz -24 dB signal level) 

Digital silence -100 dB 

Cross-talk betw. channels -100 dB 

Power dissipation 375 mW 

Power supply +SV 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

TDA1547 produkt info 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

TDA1547 chip foto 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

TDA1547 specificatie 

THD+Noise -102 dB (1 kHz 0 dB signa! level) 

Dynamic range 108 dB (1 kHz -24 dB signa! level) 

Digital silence -112 dB 

Cross-talk betw. channels -115 dB 

Power dissipation 750 mW 

Power supply +/- 5 V 

TOS Confidential ~ 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Samenvatting sheets 19 tjm 39 

1-bit DI A conversie 

• Voordelen 1-bit conversie en switched-capacitor 
techniek 

• 1-bit switched-capacitor circuits gebalanceerd/different 

• ruis bronnen in SC-circuit 

• fotos van twee 1-bit DI A converters 

• Produkt info 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Bitstream A/0 conversie 

Voordelen 1-bit A/D en switched-capacitor: 

• idem a Is 1-bit DI A converter 
(CMOS compatible, single 5V, DNL) 

• uitruil analoge in d igital filtering -- > a nti-aliasing 
fi I ter eenvoudig 

• in servo toepassingen: geen fasemarge verlies 

Blokschema Bitstream A/D conversie systeem: 

analo 
~aM 

1 bit 
"'YYJ L 
-..., 

g 1n 

TOS 

• 
"'YYJ ,...._, 

d.ecimating 
f1lter 

16 bit ( fs) 

al out 
, 

, 

digit 

Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Bitstream A/D conversie 

Blokschen1a Bitstream 1-bit A/D converter (L.ó.): 

. 

an 
I +Q- G - +~ - FF Ly 

I 

alogin - -E 1\. 1bit 
I th 

1 bit 
0/A 

in the audio-band: 

I y = I+ R .1 + ~- G I 

• tl1eoretische performance van A/D, zie noise sl1aper 

(afhankelijk van sarr1ple ·Frequentie en orde lus fil
ter) 

• 1-bit DI A in I u s -- > b e pa a I d performa n ce 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Bitstream A/D conversie 

Implementatie van eerste orde sigma-delta A/D 

met spannings input: 

c.l c, cl c2 quantizer 
V int 

Q .,-;"-- I 11 ~~ -l-----r-----"---1 

r----f~ 
y 

r------1 F F r----r-r--
l1 bit 

TOS 

fh I 
I 

r-------------------~ 
1 C1 cl 

L------r--t 1 11 1 ------.--() V ret 

i 1----l-~' 
l ~, cl . =-rl I _,. 

cll lel 

Confidential 
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SC Bitstream D/A en A/D 

Bitstream A/0 conversie 

Implementatie van eerste orde sigma-delta A/D 

met stroom in put : 

c2 quantizer 
Vïnt Y 

Q F F 1---T--'l,.......__ 

TOS 

l1 bit 
fh I 

I 
r-------------------~ 

I C1 Cl 
L.---------r--f 1 U 1 -- V ret 

i I----I-~' 
I -

.i ~1 <;!. 
-~I 

cll lel 

Confidential 
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SC Bitstream DI A en A/D 

Bitstream A/D conversie 

Goedkope implementatie van eerste orde 
sigma-delta A/D n1et stroom input : 

. 
liN 

~-_,D ,, 
YÀL D. DATA {u c 

1i~-v~N 

#A~l {4 

IIÎil. V~l. 

• Wordt toegepast in digital servo voor CD, CDR 
(oppervlak 0.15 mm2 in C200; TOA 1301 of DSIC2) 

(zie ook produkt inforn1atie) 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

Bitstream A/D conversie 

Tweede orde implementatie van 

sigma-delta A/D met spanning input, 

differentieel uitgevoerd: 

~-------------4~---------------<·-· 
.-VREF+ 

IN 

52 .rJ~ ~_yp 

-;'Tb 
52 --~ 

VREF· ---

51T~ 
52. _[_SJ 

.-VREF· 
~------------~~--------------~··· 

VREF+ 

TOS Confidential 
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SC Bitstream D/ A en A/D 

A/0 conversie; produkt info 

• SAA 7360 ; stereo A/D voor digitale 
audio (CD, CDR, DCC) 

• TDA1301 ; digitale servo chip voor CD 
( 6 A/D converters voor omzetting fotodiode sig
na I en) 

TOS Confidential 
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Bitstream D/A en A/D 

Nadelen Bitstream conversie 

• Hoge amplitude hoog-frequent ru1s. 

• Hoge orde (2-3) fase-lineair analoog filter noodza
keiijk 

• Intermodulatie vervorming 

• Moeilijke applikatie 

TOS Confidential 
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Bitstream D/A en A/D 

Continuous Calibration 

• Techniek om een arbitrair aantal gelijke stromen 
te maken. 

• CMOS compatibel 

• Principe van lading opslag op de gate-souree van 
CMOS transistor (zie figuur) 

~ I rel 

(a) 

TOS 

(b) 

Confidential 
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Bitstream D/A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

Combinatie Bitstream en Continuous Calibra

tion 

TOS 

.-: 
.---.: -------. ....--

-----=---== "'::::. ---
=-
~ =-- = ----

I 

-- llllllllllllllllllll == 11\\IM% ;:mm = IHIIIIIIIi1,:!!!.!! - """"-"'~ -------
CONTINUDUS 
CALIBRATION 
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Bitstream D/A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

V 50 
OUT 

[dB] 
0 

-50 

-100 

~v 
V~ -150 

v l.--1.-

v 
-200 

-250 1k 

TOS 

V 
I-' 

10k 

~ 
~~--

V 
~.--~-' 

100k · 1M 

1-BIT 

F SAMPLE 

= 5.6MHz 

ORDER NS 

::3 

FREQUENCY [Hz] 

..... 
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Bitstream D/A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

DIGITAL 

FILTER 

4 Fs 16 Fs 

TOS 

2nd ORDER 

NOl SE 

SHAPER 

96 Fs 

5-BIT 
cc 

D/A CONVERTER 
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Bitstream D/ A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

V OUT 50 

. [dB] 
0 

.. 

-50 

-100 

-150 ,r V 

i-" V 
/ 
~ .... 

-200 

-250 / 

,r 
~~ ~,...... 

......... V~ 

1k 

L 
~~ 

- -;: V 
~~ 

i.' i' 

V 
., 30 dB 

./ 
~~ 

/ 

10k 100k 1M 

FREQUENCY [Hz] 

.... 

1-BIT 

5-BIT 

F SAMPLE 

= 5.6MHz 

ORDER NS 

·-= 3rd 

S/N :BCC-DAC + 1 ORDER = 1-BIT + 4 ORDER 
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Bitstream D/ A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

Voordelen BCC-DAC benadering: 

• Lag e inter m o d u I at ie d is tortie 

• Zeer hoog dynamisch bereik 

• Eerste orde analoog post filter voldoende 

• D ifle rentiële I i neariteit 

• Geen externe componenten (?) 

TOS Confidential 
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Bitstream D/A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

Nadelen BCC-DAC benadering: 

• Analoge nauwkeurigheid 

• complex analoog circuit 

• Minder lineariteit 

• Chip oppervlak 

TOS Confidential 
55 



Bitstream D/A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

Uitsturing als functie van amplitude: 

5-bit output 

~ I 
/ ~ I 
/I 1\ I 

I{ \_ I 
\I I j 

\ L L 
i"-. l..l_ ,... 

1. 1 I . U• J t . \(•1 l, loC • I J. M·J I.OC•I 

time( a) 

5-bit output 

5-bit output 

TOS 

a) 0 c\ e, 

b) -3o dg 

c) -6o dB 

Confidential 
s6 



Bitstream D/A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

. + 0.5 
: ~ · .. 

l'ouT 
x F.S. 

0 - J--- ---1-r--- -----.-

- 0.5 

t 
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Bitstream D/A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

Blok schema 5-bit DI A converter: 

BINARY 

TO 

SIGN/MAG 
5 bit 
4.2MHz DECODER 

TOS 

4-BIT 
P-TYPE 

CURRENT D/A 

4-BIT 
r-J:....rvPE 

CURRENT D/A 

Cex 
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Bitstream D/ A en A/D 

Bitstream Continuous Calibration (BCC) 

Conclusie BCC-DAC: 

The combination of oversampling 

noiseshaping and current calibration yields 

a n attractive DI A converter 

Produkten: TDA1305, TDA1306, TDA1549. 

TOS Confidential 
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List of Symbols 

Symbol Description Unit 

c quantizer gain 

el// 1/f noise voltage V/flli 

erms root-mean-square noise voltage V 

etherm thermal noise voltage V 

fin input signal frequency Hz 

fn Nyquist sample frequency (2* fïn) Hz 

fs sample frequency Hz 

!th threshold frequency in a E~ modulator Hz 

lsb least significant bit 

msb most significant bit 

qs quantization step V 

s transconductance MOS transistor A/V 

Smb back-bias transconductance A/V 

y(nT) signal y as a function of time s 

y( z ) time-discrete frequency transfer function of y 

z-1 delay of one sample moment s 

E quantization error 

Wi angular input signal frequency rad/s 

r radius of complex zero in a third-order loop-filter 



x oversampling ratio 

()in relative input signal frequency rad 

App peak-to-peak signal amplitude V 

Arm a root-mean-square signal amplitude V 

cd damping capacitor F 

Cdac 1-bit DAC capacitor F 

c,b feedback capacitor F 

Cox oxide thickness J-tm 

Cac-fb switched-capacitor feedback resistor F 

FFT Fast Fourier Transfarm 

L channel-length MOS transistor J-tm 

N filter order in sigma-delta loop 

Nt Noise-power speetral density V2jHz 

Rfb feedback resistor n 

R on on-resistance switches n 

S/N signal-to-noise ratio dB 

vdist second harmonie distartion component V 

v;d idling pattem amplitude V 

Vin input signal amplitude V 

Vinv inverting input voltage of oparop V 

Yret reference voltage D /A converter V 

\%h threshold voltage in a 'E~ modulator V 

w channel-width MOS transistor J-tm 

E~ sigma-delta 



Chapter 1 

Introduetion 

After the introduetion of the CompactDisc in 1979 the interest in digital sig

nal processing and the reproduetion of digital sound increased. It will soon 

become possible for all eensurners to make their own digital audio recordings 

by means of DCC players and/or CD-recordable players. So the interest in 

low cost high performance analog-to-digital and digital-to-analog converters 

is increasing rapidly. This means that most analog signal processing tech

niques, such as for example the switched capacitor technique, are used at the 

edge where analog-to-digital and digital-to-analog conversion has to be clone. 

There are a number of reasons why switched-capacitor techniques are used 

in A/D and D /A conversion, e.g. its immunity for clock and data jitter, time 

constants can be realized with a very high accuracy and all the components 

needed in a switched capacitor circuit can be integrated very easily in the ex

isting CMOS processes. Later we will see that the switched-capacitor circuits 

occupy only a small area of a complete converter chip due to oversampling 

and noise shaping techniques used to reduce the number of bits to only one. 

At the core of digital audio are sampling and quantization, which are 

parts of analog-to-digital and digital-to-analog conversion. The quality of 

the converters plays a major role. The design decisions embodied in the con

verters can have a great infl.uence on the perceived sound quality. 
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Nowadays, special test records appear which contain test signals to explore 

the charaderistics of the converters, especially at low signallevels. N ow that 

the correlation between audibility and type of imperfection in the converted 

signal can be explored, the demand for good-quality converters is increasing. 

The technique of using highly oversampled converters together with noise 

shaping seems very promising. 

This technique had already been used in the first-generation Philips DI A 

converters, in which oversampling and noise shaping were used to make a 

16-bit DI A conversion system with a 14-bit DI A converter. However, at 

that time this technique seemed to be less attractive than the realization of 

real 16-bit converters. 

The battle in number of bits goes even further in having more than 16-bit 

converters and two, four or eight times oversampling to decrease the quanti

zation noise. More oversampling is difficult to achieve due to speed problems 

in the mul ti-bit DI A converters. 

A big advantage of using digital filters to remove the out-of-band frequencies 

is that the constraints of the analog filter can be relaxed. In the digital filter 

a sufficient number of bits should be used to eliminate internal quantization 

errors. However, the use of 45 bits in some digital filters which are on the 

market seems a little excessive. More care should be taken when the actual 

rounding off is clone to the number of bits the DI A converter uses. Dithering 

andlor noise-shaping techniques can be used to remove the quantization ar

tifacts. However, as shown in [9], dithering or noise-shaping can emphasize 

certain non-linearities generated by the multi-bit DI A converter, e.g. level

dependent glitches. Noise-shapers can also have low-signal-level distortion. 

This will be discussed in chapter 3.3.6 of this report. 

In chapter 2 of this report the principles of oversampling and nOise

shaping t echniques as used in multi-bit DJ A conversion systems are dis-
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cussed. 

In 1984 Eduard Stikvoort, Care} Dijkmans and Hans Naus started werking 

on a conversion technique again based on oversampling and noise-shaping, 

but now in the most extreme case that quantization is performed to one bit. 

A 1-bit noise shaper is actually a digital implementation of a sigma-delta 

modulator, a technique which has already often been used in telecommuni

cation applications (2,3]. The goal was to realize a 16-bit DI A conversion 

system in a standard digital signal CMOS process eperating only on a single 

power supply and without any additional external components. It was first 

meant for CD players with medium-end specifications and for the portable 

players in which power consumption and the level of integration played an 

important role. 

N owadays, it seems to be one of the most promising techniques because of 

the extremely good low-signal-level reproduction. This is inherently coupled 

to the principle of using a 1-bit converter with very high oversampling and 

noise-shaping techniques. 

Chapter 3 provides an extensive overview of the digital part of a a 1-bit or 

Bi tstream DI A conversion system. It will be shown that the dynamic range 

which can be achieved depends on the difference between the maximum input 

signal level which the 1-bit coder can handle and the noise performance at 

low signal levels. The noise performance depends on the oversampling ratio 

and the order of the loop-filter in the 1-bit coder. A trade-off can be made 

between the speed of the 1-bit coder and the complexity of the loop-filter. 

It will be shown that it is possible to realize stabie higher-order single-loop 

1-bit ccders under the conditions that the input signal level is restricted to 

a certain maximum value and that the signals in the loop are limited af

ter power-up. A new limiting (clipping) technique is introduced to realize 

higher order single-loop noise shapers which combine the higher-order filter 
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function for small signal levels with gliding filter order function depending 

on the signal amplitude. Due to the higher order filtering especially at low

signallevels a very good randomizing of the quantization errors occurs. The 

low-signal-level behaviour of 1-bit coders will be discussed in section 3.3.6. 

In section 3.3.4 different 1-bit coder structures will be compared and it will 

be shown that the new clipping technique is only possible in a feedforward 

structure. 

The MASH (Multi-Stage Noise Shaping) structure uses a different technique 

to obtain stability. The higher-order noise shaping is achieved by cascading 

first andl or second-order noise shapers. A disadvantage of the MASH prin

ciple is that the output is a multi-bit output. So actually it is not a real 

one-bit system! 

In chapter 4 it will be shown that one ofthe advantages of a 1-bitDIA con

verter is its extremely good differentiallinearity which results in a very good 

low signal level behaviour. However, chapter 4.5 shows that, due to high

frequency intermodulation and finite gainlbandwidth effect in the opamps in 

the 1-bit DI A converter, audible discrete ton es can cl etermine the lo'w-signal

level behaviour. There are several ways to dirninish these imperfections. One 

way is to implement a fully differential1-bit DI A converter (section 4.8). An

other solution is to reduce the oversampling ratio, to decrease the speed of the 

switched capacitor circuitry, in combination with higher order noise-shaping. 

The analogue noise performance in a Bitstream DI A converter is determined 

by the noise of the opamps and the noise of the switched-capacitor circuitry. 

The first Bitstream converter which became available was the Philips SAA 7320, 

which achieves 16-bit resolution by using an oversampling ratio of 256 and a 

second-order noise shaper to perform the quantization to 1-bit. A relatively 

simple non-symmetrical 1-bit switched capacitor DI A converter is used on 

this chip to perform the actual digital-to-analogue conversion. In most ap

plications two such chips are used to obtain a differential solution. 

4 



The Philips SAA 7350 chip achieves 16-bit resolution by using an oversam

pling ratio of 128 and a third-order noise shaper. The 1-bit DI A converter 

on this chip is a fully differential one. 

A significantly better performance can he obtained when the digital and ana

logue fundions are divided up over several ICs. By realising a 1-bit stereo 

switched capacitor fully differential DI A converter on a separate chip in a 

12V, 2.5 micron BIMOS process (TDA1547), a resolution of true 18 bits is 

obtained [12,14]. 

In chapter 5 a number of examples will he given how to calculate the total 

performance of a Bitstream DI A conversion system. 

Now that a lot of imperfectionsin DI A converters have been explored and 

explained and the need for digital audio quality AID converters is increasing 

in recordable digital audio systems such as DCC and CDR, it will be time to 

have a closer look to the different techniques available. Here again, Bitstream 

converters are very interesting because of their excellent low-signal-level be

haviour. 

At the moment, the first CD records are appearing which have been recorded 

with Bitstream AID converters and the first DCC players will be launched 

soon with these kind of converters. CD-recordable players are already on the 

market which are used in the professional audio world which also use these 

kind of converters. 

For Bitstream or sigma-delta AID converters the same structures and prin

ciples apply as discussed in the chapters about DI A conversion. When us

ing switched-capacitor filters for the loop-filter a direct translation can be 

made from the discrete-time filters in the digital noise-shaping coders to the 

discrete-time transfer functions used for the switched-capacitor filters. T he 

most important part in a Bitstream AID converter is the 1-bit DI A con

verter in the feedback loop. So now that 16 and 18-bit performance has been 
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achieved with 1-bit D /A converters, as described extensively in chapter 4, it 

will be possible to realize A/D couverters with the samekind of performance 

[31],[32]. 

Chapter 6 shows se_veral examples how to realize Bitstream A/D converters. 
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Chapter 2 

Fundamentals of oversarnpled 
digital-to-analogue conversion 
systems 

2.1 Introduetion 

Fig.2.1 shows the block diagram of a complete D /A conversion system for 

digital audio applications. The system generally consists of a digital over

sampling filter with or without noise shaping, the actual D /A converter and 

an analogue output filter. Often, multi-bit converters are used for the D /A 

converters because generally use is made of conventional multi-bit techniques 

basedon dynamic element matching [23], laser trimming, current calibration 

[16] etc. 

In this chapter the different blocks in the complete Dj A conversion system 

as shown in fig.2.1 will be discussed and it will be shown that a trade-off can 

be made between complex analogue filtering and digital filtering, the number 

of bits of the Dj A converter and sampling frequency, the number of bits of 

the D /A converter and some smart digital signal processing (noise shaping) 

to obtain the overall system performance. 

A Bitstream (1-bit) Dj A conversion system as discussed in chapter 3 makes 

use of the principles discussed in this chapter. 
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digital filter noise shaper 
analogue output 

filter 

.Iw .. I Xf ~~~ .!., .. I N.s.l .!., .. I DIA H ~ ~ 
{fs) (X. fs) (X.fs) 

Figure 2.1 : Block diagram of a complete D /A conversion system for digi tal audio 
applications 

2.2 Analogue output filter constraints 

The most conventional D/ A conversion system is shown in fig.2.2(a). A 

low-pass filter is needed to reject the repeated spectra around the sampling 

frequency and multiples of the sampling frequency as shown in fig.2.2(b). 

Only the baseband is of interest, while the high-frequency components of 

the output signal can, for example, overlead the power post-amplifier which 

drives the loudspeaker in a digital audio system. The design criteria for the 

analogue output filters are not easy and certainly not inexpensive to achieve: 

the pass band should beflat (ripple smaller than 0.1 dB), and the stop band 

highly attenuated (more than 60 dB), and the filter cut-off should be sharp 

to reduce all the frequencies above the audio band of 20 kHz, as shown in 

fig.2.2( c), while maintaining a linear phase response. 

Most D /A converters often perfarm a sample-and-hold function during 

reproduetion of the digital signal into an analogue value. This zero-order 

hold operatien introduces an extra amplitude distartion [21). If the hold 
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Figure 2.2: Conventional D/A conversion system 
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time is equal to the sampling time the amplitude distortion can be written 

as: 
sin!..lin. 

IH(27r fin) I = ~· 
11" '· 

(2.1) 

This well-known amplitude distortion is also called si;x distortion or aper-

ture error [20]. If the D/ A converter is sampled at the Nyquist rate, the 

maximum input frequency is equal to half the sampling frequency. Inserting 

this into equation 2.1 results in an amplitude reduction of ~ or 3.92 dB. 

There are several techniques to overcome this amplitude error. It is possible 

to design the analogue output filter in such a way that this amplitude reduc

tion is compensated for by an increase of the amplitude charaderistic of this 

filter at the high-frequency band edge. However this increases the complexity 

of the analogue filter. A second possibility to evereome this problem is to 

decrease the hold time of the D /A converter. 

The analogue filter constraints can be relaxed by means of oversampling and 

digital filtering. Increasing the sampling frequency reduces the effect of the 

hold operatien in the converter as can beseen in equation 2.1. If the sampling 

frequency is high enough no compensation in the analogue filter is necessary. 

The next section describes the effects of using digital filters in combination 

with oversampling. 

2.3 Oversampling in combination with digi
tal filtering 

In fig.2.3(a) aD/ A converter system is shown which combines a digital over

sampling filter and analogue low-pass filtering. In this specific example a 

four-times oversampling filter is used. This means that the sampling fre

quency of the digital input worcis is increased by a factor of four. The dig

ital filter suppresses the frequency components around fs, 2fs and 3j3 , see 

fig.2.3(b ). This can be clone very accurately and cost-effectively. Although 
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Figure 2.3: D/A conversion system with combined analogue/digital filtering 
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the digital filter has a very steep filtering characteristic, alinearoverall phase 

characteristic can be obtained by choosing transversal filters [4]. 

The sample-and-hold behaviour of the DJ A converter produces a zero at 

4fs according to equation 2.1. This means that the frequency components 

around 4fs are attenuated, as shown in fig.2.3(c). Finally, a very simple ana

logue low-pass filter, with little phase distortion, can be used to remove the 

remairring components in the band around 4j8 • 

Another important benefit of oversampling is the reduction of quantization 

noise. This will be discussed in section 2.5. 

2.4 Quantization errors 

The DI A converter only uses a limited word length. So at the digital filter 

output the word length is quantized to the number of bits used in the DI A 

converter, for example m=16 bits. This quantization process introduces an 

irreversible error. The number of bits determines the number of quantization 

steps. The more bits, the better the approximation. Under some conditions 

the quantization error may be compared with noise which is uniformly dis

tributed. The total quantization noise power in a band from - fsl2 ... fsl2 

can be represented by: 

(2.2) 

where qs is a quantization step. The peak-to-peak signal amplitude A PP in 

the system with m bits and a full-scale signal amplitude is equal to: 

(2.3) 

For a sinewave signal the rms signal value Arms of the signal App can be 

calculated: 

(2.4) 
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Now the signal-to-noise ratio (S/N) can he calculated using equation 2.4 

divided by the square root of equation 2.2, resulting in: 

(2.5) 

when a large number of quantization steps is used. Converting equation 2.5 

into decibels results in: 

S/N = m * 6.02 + 1.76dB, (2.6) 

which means that the signal-to-noise ratio of a D/ A conversion system in

creases by 6 dB per extra bit. 

2.5 Oversampling to reduce quantization er
ror 

In a system the sampling frequency fs can he made higher than the maxi

mum signal frequency; this is called oversampling. The quantization noise 

at the output of the digital filter in this case is spread over a larger frequency 

band. As a result, the quantization noise density is reduced and the effective 

resolution of the D /A conversion system increases when the system band

width is kept equal to the bandwidth of a Nyquist sampled system Un)· 

It is very useful to express equation 2.2 as a noise density per unit bandwidth: 

q; 
6 fs . (2.7) 

From equations 2. 7 and 2.4 the signal-to-noise ratio as the density of a system 

can he calculated over a bandwidth of half the sampling frequency: 

S/N (2.8) 

The signal-to-noise ratio of a system with a bandwidth of fin is found by 

dividing equation 2.8 by ~- The result becomes: 

(2.9) 

13 



or in decibels we get 

SINs11stem ~ m * 6.02- 1.25 + 10logf~s 
tn 

(2.10) 

Of course, for fs = fn = 2 fin we obtain the result as described in equation 

2.6. In this case we have a DI A conversion system with no oversampling. 

As an example, the dynamic range of a four times oversampled system will 

he calculated. Inserting fs = 4 fn = 8 fin into equation 2.10 results in: 

SIN= (m + 1) * 6.02 + 1.76dB. (2.11) 

Camparing this result with equation 2.6, it can he seen that the dynamic 

range increases by 6dB or 1 bit. 

Often a graphical presentation of the reduction in quantization noise density 

in oversampled couverters is used. Fig.2.4( a) shows the noise density of an 

non-oversampled Dl A conversion system (is = fn), while fig.2.4(b) shows 

the noise density of a four-times oversampled system Us = 4/n). The total 

quant ization noise power shown as shaded areas is equal for both systems 

when the same number of bits is used. In the band of interest (0 - fsl2) the 

quantization noise power is reduced by a factor of four due to the oversam

pling process. This gives an increase in resolution of 1 bit. 

In other words, a four-times oversampled 15-bit DI A conversion system 

achieves the same dynamic range as a 16-bit non-oversampled D/A conver

sion system, assuming that the DI A converter has no problems with running 

at the higher sampling frequency and that the analogue noise doesn't con

tribute to the total dynarnic range. 

2.6 Noise shaping 

Reduction of quantization noise can also he accomplished by the use of feed

back as described in (17]. Fig.2.5 shows a block diagram of such a feedback 

system, also known as noise shaper or sigma-delta mod uiator, as used in 
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Figure 2.4: Quantization noise density reduction due to oversampling 
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Figure 2.5 : Block diagram of a first-order noise-shaping feedback system 
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the first-generation Philips DI A conversion systems [22]. The 28-bit data 

words from the digital filter are rounded to create the most significant 14-bit 

words. These 14 most significant bits are connected to the 14-bit DI A con

verter. The 14 least significant bits are delayed by one sampling period and 

subtracted from the next data word. Actually, the lower 14 bits contain the 

error signal E of the quantization action. 

From the block diagram the following frequency transfer function can be 

derived: 

Y(z) = I(z) + E(z)(1- z- 1
) (2.12) 

where z-1 corresponds to the delay of one sampling period. From equation 

2.12 it can be seen that at low signal frequencies ( z ~ 1) a reduction of the 

quantîzation error is obtained. Actually the quantization noise spectrum is 

shaped to higher frequencies, see fig.2.6. The total amount of quantization 

noise can be found by substituting z = eiB and by integrating the shaped 

quantization noise over the signal bandwidth fin· This results in: 

(2.13) 

where ein is the relative frequency 2 -n-l" . vVorking out equation 2.13 with 

the assumption that E( z) originates from white noise yields: 

(2.14) 

Without noise shaping the total noise would be: 

2 1 1Bin 2 2 2 
enoshaping = - é de = -€ ein 

1r -Bin 1r 
(2.15) 

So the total impravement in dynamic range due to the noise-shaping process 

IS: 

I l (I 2 (1 _sinBin)) S Nimprovement = 20 og 1 
ein 

(2.16) 
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4 

0 
fs/2 

Figure 2.6: Noise-shaping transfer function: square of the fil ter amplitude re
sponse 

In the example of the first-generation DI A converters where fs = 176.4 kHz 

and fin = 20 kHz the impravement in dynarnic range is 2.46 (7.8 dB). To

gether with the impravement in dynamic range due to the oversampling ratio 

as described in equation 2.10, this gives a total impravement of 13.8 dB . So 

despite quantization being performed to 14 bits, a dynamic range of 98.1 dB 

can be obtained. In practice, DAC non-linearities and analogue noise often 

limit the obtainable performance. 

Of course, the number of bits can be reduced further by increasing the over

sampling ratio and by introducing a higher-order noise-shaping filter. In the 

most extreme case quantization is performed to 1 bit. This is what we call 

Bitstreamor 1-bit conversion. The next chapter describes the design aspects 

of the digital part of such a Bitstream conversion system, while chapter 4 

describes the design of the analogue part, the actual 1-bit DI A conver ter. 
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Chapter 3 

Bitstream D /A conversion 
system 

3.1 Introduetion 

In a Bitstream or 1-bit D /A conversion system, see fig.3.1, resolutions of 

16 bit or more can be achieved by using a digital code-conversion technique 

based on oversampling and noise shaping, as explained in chapter 2. The 

actual D/A conversion is performed by a 1-bit D/A converter, which can 

easily be integrated into a CMOS process tagether with the digital part of 

the conversion system. 

Due to the oversampling principle, the analogue post-filter can be very simple 

and can be included on the same chip. The following sections describe the 

interpolating one-bit 
filter ceder 

c:~ x t 1~1(::~:.) I N.s.l(x.:s) l '---D_I_A__,H ~ ~ 
digital •I• analogue 

F igure 3.1: Bitstream conversion system 

design aspects of the digital signal processing steps to realize the conversion 
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from a multi-bit low-sample-rate (!8 ) code to a 1-bit code with a very high 

sample rate ( x.f8 ), while the next chapter discusses the principle of the 1-bit 

DI A converterand its requirements. 

It is also shown that one of the most interesting properties of the 1-bit con

version system is its excellent differentiallinearity when compared with con

ventional mul ti-bit DI A converters. 

3.2 Oversampling and filtering 

As was already explained in chapter 2, there are three good reasans why 

digital filtering in combination with oversampling techniques, also called in

terpolating filters (4], are used in today's DI A conversion systems. The 

reasans are the following: 

• The design criteria for the analogue output filters, to reduce the pe

riodic repetitions of the audio band around multiples of the sampling 

frequency and to campensa te for the sample and hold effect, are relaxed. 

• The second reason is that when a signalis sampledat a higher sampling 

frequency, the quantization noise power is spread over a larger band, 

so that in a certain band of interest the noise power is reduced. T he 

signal-to-noise ratio obtained is given by equation 2.10 and visualized 

in fig .2.4. Each factor of two oversampling gives a reduction of 6 dB in 

in-band noise power or 3 dB impravement in signal-to-noise ratio. 

• Increasing the sampling frequency makes it possible to shift the noise 

power to higher frequencies so that in the band of interest the total 

amount of noise can be reduced. This process is called noise shaping. 
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In chapter 2 it is shown that it is possible to increase the dynarnic range in 

a multi-bit D /A conversion system by using first-order noise shaping. The 

following sections show that it is possible to use noise-shaping techniques to 

reduce the number of bits even to one bit without degradation of the dynarnic 

range. It should he noticed, however, that noise shaping can only be clone 

efficiently in combination with oversampling, so a high dynamic range can 

only he obtained when using a high oversampling ratio. 

3.3 Noise shaping coders 

3.3.1 Principle of noise shaping 

In a Bitstream Dj A conversion system as shown in fig.3.1 the one-bit coder 

is a fully digital code convertor that converts the input worcis of several bits 

into a one-bit word at the same very high sample rate, x.f5 • The multi-bit 

high-sample-rate input signal of the one-bit coder is obtained by means of 

an interpolating filter, which is a combination of a sample-rate increaser and 

a digital filter. 

The one-bit coder is a feedback loop consisting of a quantizer which reduces 

the word length, and a loop filter, which moves the quantization noise gener

ated by the quantizer out of the baseband [17). Actually, there are different 

possible structures to realize 1-bit coders. The most classical structure is 

the sigma-delta modulator. In section 3.3.4 several other structures will be 

discussed. 

The principle of noise shaping can be explained by means of the block 

diagram of the I:.6 modulator, which is one of the possible coder structures, 

shown in fig. 3.2. It consists of a loop filter G, a 1-bit quantizer Q and 

a subtradion point at the input. The 1-bit quantizer generates an output 

signal y, which can take the values +E (digital one) or -E (digital zero), as 
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i(nT) x (nT) y (nT) 
~0---- G .. Q ,. 

+A_ 
1 -bit 

G loop filter 
Q 1-bit quantizer 

Figure 3.2: Block diagram of a 2::6. modulator 

shown in fig.3.3. 

The operatien of the E.6. modulator can easily be explained, if one crudely 

roodels the quantizer by 

y =ex+ r, (3.1) 

where r is the quantizing error of the quantizer and cis the gain attributed 

to the quantizer in the loop. In this model it is assumed that successive 

values of the quantization error are uncorrelated, i.e. the quantization noise 

spectrum is white. This way of rnadelling the quantizer is aften used to be 

able to perfarmsome mathematica! calculations [5, 7] and the validity of the 

assumptions is borne out empirically. Also, simulations show that the the

ory which is obtained when using this linearized model can be used under 

some restrictions. For example, at very small signallevels and very low over

sampling ratios ( especially in fl.rst-order noise shapers) this linearized theory 

cannot be used anymore. In section 3.3.6 the low signal behaviour of one-bit 

caders is discussed and it is shown that the noise spectrum of the quantiza

tion error of the 1-bit quantizer isn't white at all under some conditions. 
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Figure 3.3: 1-bit quantizer 
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However using the linearized model appears to be a very useful way of de

scribing the 1-bit quantizer to explain the principle of noise shaping and to 

makesome predictions about stability (section 3.3.2) and noise performance 

(3.3.3) of one-bit coders. 

Linearization of the quantizer in fig.3.2 yields: 

y = cG! + R 
1+cG 1+cG 

(3.2) 

where I and Y are the frequency-domain representations of i and y and R 

is the density of the quantization noise. If leG( eJ6 ) I is large relative to one, 

which is true for baseband signals, equation 3.2 may be approximated by 

(3.3) 

From this equation it can be seen that the spectrum of the 1-bit code out

put Y contains the undistorted spectrum of the input signal I, added to the 

speetrally shaped quantizing error. If the filter G is designed in such a way 

that the filter gain in the signal band is high, the speetral components of 

the quantizing error in the signal band will be minimized. An integrator, for 
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example, will fulfil this requirement. 

Fig.3.4 shows an example of the 1-bit code signa! as a function of time for 

a first-order loop filter (integrator) tagether with a sine wave signa! which is 

supplied to the input of the coder. In this example the oversampling ratio 

was chosen to be very small to visualize the effect that the 1-bit code is actu

ally a Pulse-Density Modulated signal (PDM signal). In the positive top 

of the inputd sine-wave signa! the ratio of ones to zeros in the output signal 

y increases. In the negative top this ratio decreases. For the zero crossings 

of the sine-wave signa!, the numbers of ones and zeros is equal. Because of 

the fact that the 1-bit code is a stream of ones and zeros, where the mean 

value of the stream corresponds to the mean value of the input signal, the 

output signalis often called Bitstream signaland the 1-bit D /A conversion 

technique Bitstream conversion. 

From equation 3.3 it can heseen that the higher the order of the loop filter, 

1.0 

1-bit code 

-1.0 1 . 0 

0 . 5 

input sine wave 0. 0 

-0. 5 

- 1.0 

1.0E-3 1 . 25!:-3 l.SE-3 1 . 75E-3 2 . OE - 3 

--1..,..~ time(sec) 

Figure 3.4: Input sine wave and 1-bit outputsignalof a 1-bit coder 

1-e. the more integrators, the better the low-frequency noise quantization 

noise is suppressed. By increasing the oversampling factor, as was shown in 

chapter 2, the noise will be spread over a larger band so that in the band 
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of interest the noise will be decreased. So actually in the digital one-bit 

coder there are two parameters, the oversampling factor and the loop-filter 

order, which determine the in-band quantization noise. This is also called 

the idle channel noise. H no input signa! is supplied the coder is in its 

idling mode. The maximum dynamic range which can be obtained is the dif

ference between the maximum input signa! level and the idle channel noise. 

The maximum signa! power, which the coder can handle, is E 2 /2. This cor

responds to a sinewave signal with a peak-amplitude of E (0 dB). Fig.3.20 

shows the relation between the idle channel noise as a function of the over

sampling factor IJ::. and for different loop-filter order N. 

In digital audio applications, where the dynamic range is typically in the 

order of 100 dB, asecond-order loop filter and an oversampling ratio of 200 

would fulfil the requirements, but a third-order loop filter and an oversam

pling ratio of 100 would also be an option to choose. For a first-order loop 

filter the oversampling ratio should be very large (::::: 2000) to achieve this 

dynamic range. As a result the doek frequency of such a first-order coder 

would be too high fora standard CMOS implementation. 

In the next section it will be shown that for higher-order coders special 

precautions should be taken in the loop filter (ad ding zeros in the system 

function of G( z)) to obtain stability. Higher-order coders can be stable on 

condition that the amplitude of the input signal is restricted to a certain 

maximum value. This also means that the useful dynamic range is limited. 

Adding zeros in the loop filter for reasons of stability has an influence on 

the idle channel noise in the band of interest. T herefore the section about 

stability 3.3.2 is discussed before the section about the noise performance 

3.3.3 of 1-bit coders. 
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3.3.2 Stability of higher-order coders 

In normal linear-feedback control loops the position of the system poles is 

dependent onthefeedback method of the system and the applied gain factors. 

If a system parameter (e.g. gain) var i es, then the pole positions of the closed 

loop will change as well. The set of these pole positions, infiuenced by a 

variation in, for example, the gain, is called the root locus of the system. 

From this root locus we can obtain valuable information on the behaviour of 

a system, for instanee the stability of the closed loop. 

The way in which the quantizer is often modelled in the .E~ feedback loop, 

such as a linear gain and a noise source, can be used directly to determine the 

root locus of the feedback system. The quantizer gain not only depends on 

the value of the input signallevel but also on the noise in the coder. At low 

signallevels the signal component in the output y is small and almost only 

noise is circulating in the loop. At high signallevels the signal components in 

y increases so the noise decreases and the quantizer gain becomes dependent 

on the input signal. 

Fig.3.5 shows a simulation of 1/gain of the quantizer (input quantizer divided 

by output) as a fundion of the signallevel. It can be seen that at high-input

signa! levels, in the top of the sine wave, 1/ c increases. In other words the 

gain c decreases. Due to this gain variation higher-order coders can become 

instabie as a fundion of the input-signal level. The loop filter of the sigma

delta modulator loop, as shown in :fig.3.2, is described as 

N(z) 
G(z) = D(z)' (3.4) 

in which N(z) and D(z) are polynomials in z. The signal transfer fundion 

of the feedback system, G1(z), will be 

N(z) 
G z- cD(z) - c N(z) 

f ( ) - 1 + c N(z) - D(z) + C N(z) 
D(z) 

where cis the gain of the quantizer. Formula 3.5 shows that: 
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Figure 3.5: 1/gain as a function of input signallevel 
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• The zeros of the feedback system are those values of z for which the 

n umer a tor of G J ( z) is zero or: 

N(z) = 0 (3.6) 

These appear to be the same zeros as those of the open-loop system. 

• The poles of the feedback system are those values of z for which the 

denominator of expression 3.5 is zero, or: 

D(z) + cN(z) = 0 (3.7) 

Only for very small values does the quantizer gain c follow the same poles 

as for the open-loop system. Equation 3.7 is called the root locus equation, 

because this equation describes the positions of the closed loop poles as a 

function of the quantizer gain c. 

As described in equation 3.3 a first-order loop filter can be realized with 

an integrator. A first-order time-discrete integrator has a transfer function 

G(z) = 1_!- 1 • The quantization error during one clock period has to be 
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corrected in the next period, so for realizibility at least one delay (z- 1
) in 

the feedback loop is necessary. So the simplest form for a first-order loop 

filter is 
z-1 

G(z) = -1---z--1 (3.8) 

Using equation 3.7, the root locus of the first-order feedback loop will be: 

1 - z-1 + c z-1 = 0 ==> z = 1 - c (3.9) 

Fig.3.6 shows a graphical presentation of the root locus of such a first-order 

feedback loop. It can be seen that for small values of c the coder is stable. 

Only the part with z < -1, which results for large values of the quantizer 

gain, i.e. for small input signal levels, points to an oscillation at half the 

sampling frequency. This one-zero pattern actually occurs when input signal 

Im 

c=l ,. 

Figure 3.6: Root locus of a first-order loop filter 

and noise in the feedback loop are absent and is inherently coupled to the 

principle of sigma-delta modulation. In section 3.3.6 it will be shown that 

the oscillation at half the sampling frequency gives rise to low-signal-level 

distortion. 

Although this high-frequency asciilation pattem is generally undesired, its 
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occurrence has to be distinguished from instahilities which can occur due to 

quantizer gain variations for large input signals. 

A second-erder filter which has two poles for DC (two integrators) should 

at least contain a zero at higher frequencies to obtain stability. In this case 

stability means that no low-frequency large-amplitude asciilation patterns 

can occur in the loop. Fig.3. 7 shows the root locus of a second-erder filter 

with a transfer function of 

(3.10) 

where a determines the position of the zero. 

To construct the root loci of the second-erder and higher-order feedback loops 

use was made of a computer program. 

For a = 1 we obtain the first-order filter described in equation 3.8. 

The most common used second-erder sigma-delta modulators have a zero 

located at z = 0.5 because it gives a very simple coeffi.cient, a = 2, and is 

therefore very easy to implement in practice. From fig.3. 7 it can be seen that 

Im 

2x 
-----+~~--~~~~~~-Re ... 

c=O 

Figure 3.7: Root locus of a secend-order filter 
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this second-order filter never becomes instabie for small values of c. Only 

again the part with z < -1, which results for large values of the quantizer 

gain, i.e. for small input signallevels, points to a possible oscillation at half 

the sampling frequency Us/2). In section 3.3.2.1 it will be shown however 

that the second-order coder we used for calculating this root locus can also 

oscillate on fs/4 and fs/6. 

Furthermore it can be shown by simulations that for a > 2 a second-order 

coder tends to have oscillation patterns at very low frequencies. These os

cillations can occur as a function of the initial conditions in the filter or by 

supplying a relatively large input signal. The root locus doesnot show those 

low frequency idling patterns even for large values of a. 

One major problem in modelling the quantizer as a linear gain is the fact 

that the 1-bit amplitude quantization in the discrete-time loop leads to a 

time uncertainty. This time uncertainty is not taken into account when us

ing the root locus method. The next section describes the problem of the 

time uncertainty of a 1-bit quantizer which explains the fact that the secend

order loop can have an idling patterns at frequencies fs/2, fs/4 and fs/6 and 

can become instabie when a > 2. 

3.3.2.1 Time uncertainty of a 1-bit quantizer 

To prove the existence of stationary idling pattems at zero input signal we 

can open the loop, supply an idling pattem and look to see whether the idling 

pattem at the output of the loop filter ( the input of the quantizer) has the 

same sign for all samples we put in, because only under this condition the 

idling pattem remains stationary in closecl-loop mode. 

Fig.3.8 shows an idling pattem at fs/2 that is supplied to the feedback input 

of the sigma-delta modulator. It consistsof a sequence of altemating positive 

signs ( ones) and negative signs (zeros ). In normallinear feedback the closed 

loop can oscillate at a frequency where the phase shift is 180° and the loop 
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gam 1s one. 

When the loop filter phase shift at j 8 /2 is more than 90° the signs of its 

i(nT)=O x ( n T ) ,....------, y(nT) 
G Q 

f(n T) 

t 

-.time 

Figure 3.8: fs/2 pattern 

output signal will be equal to the signs of the excitation pat tem. The output 

sequence of the quantizer will be exactly the same as the input sequence. 

This means that, in a closecl-loop operation, if the phase shift in the filter 

at fsl2 is between 90° and 270°, this fsl2 will be a possible idling pat tem. 

Fig.3.9 shows an example of how a pattem at fsl2 can exist at the output of 

the quantizer even if the phase shift in the filter is not 180° but for example 

only 135°. 

It can be shown that for a possible idling pattem of fsln, where n is an 

even integer value, the phase shift of the filter should be at least 180° + I -
(180° * 1ln). This effect was also shown in (18]. 

Fig.3.10 shows the required phase shift of the loop filter to obtain possible 

idling pattems at !sin. If the phase shift of the filter crosses the shaded 

area somewhere, the sigma-delta modulator can oscillate at all frequencies 

f sln where the phase shift is in this area. So, plotting the area of possible 

idling patterns tagether with the phase response of the loop filter gives an 
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Figure 3.9: Possible idling pattem of fs/2 due to phase shift in filter 

idea which idling patterns are possible in the complete sigma-delta modula

tor loop. Fig.3.11 shows the phase response of the first-order filter described 

in equation 3.8. It can be seen that there is only one possible idling pattem 

at fs/2 which is also confirmed by measurements and simulations. Insection 

3.3.6 it will be shown that this stable one-zero pattem in a first-order coder 

gives rise to low-signal-level distortion. 

Fig.3.12 shows the phase response of the second-order filter described in 

3.10 for a = 2 and for a = 3. It can be seen that the filter with a = 2 has 

two possible idling pattems at both fs/2 and fs/4. Furthermore it can be 

seen that the filter with a = 3 can oscillate on all possible patterns with a 

frequency of fs/n. Neither of the effects shown in this tigure can be found 

by using the root locus method described earlier because of the fact. that the 

frequency-dependent phase margin of the quantizer is not taken into account 

when using a linearized model of the quantizer. 

So actually a second-order coder with a = 2 (zero at z = 0.5) seems to 

be a good compromise: the coefficient allows easy implementation and large 

limit-cycles are supressed. 
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Figure 3.11: Possible idling pattem in a first-order coder 
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Figure 3.12: Possible idling patterns in asecond-order coder 

Equation 3.11 gives the transfer function of a third-order coder having 

three po les at DC and a pair of complex zeros, at z = e±i B;n 

(3.11) 

where r is the radius of the complex zero and Bin is the normalized frequency 

e,~in). 

The problem is to determine the frequency and radius of the complex zero 

so that the optimal noise performance is obtained, while keeping the sigma

delta modulator stable. In [5] a third-order coder was designed on the basis 

of the root locus method. The filter coefficients were derived on the basis of 

a noise-shaper structure, but insection 3.3.4 it will be shown that in essence 

this structure is the same as a sigma-delta structure and that thcre is a direct 

relation between the loop filters in the two structures. The third-order noise

shaping transfer function as described in [5] can be used to calculate the 

loop filter G(z) of an equivalent sigma-delta modulator, using the relation: 
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G(z) = 1!!k(~)' 

G( ) = / _1 (1- 3/2 z-
1 + 7/12 z-

2
) 

z 3 2 z (1 - z-1 )3 (3.12) 

From formula 3.11 and 3.12 it follows that the radius r = .J7Tï2 = 0.763 

and the frequency f = '2:~" = 0.0303 * j 8 • For thesecond-order coder I have 

already madesome remarks on the use of the root locus method and showed 

that some effects could not he explained. The question rises how strongly 

the design of such a third-order coder is infiuenced by using the root locus 

method without taking the phase margin of the quantizer into account. 

Fig.3.13 shows the phase shift of the third-order filter according to formula 

3.12 tagether with the area of possible idling patterns. It can he seen that 

FreQUeney ~~ 

Figure 3.13: Possible idling patterns in a third-order coder 

besides high-frequency idling patterns at f:,/2 and f:J 4, there are also pos

sibie patterns at very low frequencies which can occur at high input signa! 

levels or due to the initia! conditions in the filter. It can also heseen that the 

phase-margin error due to the quantizer is very small in the low-frequency 

region where the coder can become instable. This gives an explanation why 
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the root locus method can be used to detect these kinds of low-frequency 

instability with a fairly high accuracy. It cannot be used however to gain an 

impression of all the possible idling patterns. 

To prevent the low-frequency oscillation patterns some additional pre

cautions have to be taken. The output signals of the three integrators are 

therefore clipped whenever the unwanted idling patterns occur. During nor

mal operation, when the input signal level of the coder is restricted to a 

certain value, the clippers are not activated. 

Fig.3.14 shows the transfer fundion of the limiter. During normal use of 

the coder, were the limiter will not be active, it has a transfer function from 

input to output equal to one. Using a limiter in the feedback loop turned 

out 
~ 
I 

+ma x 

-ma x 

• 
~ rn 

Figure 3.14: Limiter transfer characteristic 

out to be an important item in the stability constraints of 1-bit coders of the 

order of three or mote, as shown in [5,7]. The authors derived that when the 

input signallevel is restricted to a certain maximum value the limiter will be 

inactive and the coder is stable. Fig.3.15 shows the effect of using a limiter 

in the sigma-delta loop. In this simulation the output signal of the complete 
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filter, which is the same as the input signalof the quantizer, is limited to a 

certain value. It can beseen that the result of this limiting action is that the 

quantizer gain c is restricted to a certain minimum value. By choosing the 

proper limiter values the coder will always be stable. 

From reai-time measurements I found that limiting the complete output 

1/c quantizer 
5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0.0 
1.0 +----1-----+----f------+---~ 

input 

0.0 -jL----+---+-----=:::,-....:::--f-----+--~ 

0.0 4.0m 
2.0m 6.0m 

8.0m 
lO.Om 

__.. time(sec) 

Figure 3.15: 1/gain as a function of input signallevel; in the top of the sine wave 
clipping occurs. 

signal of the loop filter introduces audible clicks. In this region the coder 

may not be used which means that the useful input range is decreased if the 

order of the coder is increased. In sectien 3.3.5 a new clipping technique 

will be described to realize stabie higher-order ccders with an· optimal noise 

shaping transfer function without loss in input range and without the effect 

of introducing audible clicks. 

By varying the position of the zeros and the radius it is possible to make 

the coder more stable. This means that the coder becomes instabie at a 

higher input signallevel. However, this can beat the expense of more noise, 

because of the fact that the noise shaping becomes less effective. Table 3.1 
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shows the simulated change in noise performance, dynamic range and maxi

mum input signallevel when the radius of the zeroes is varied. Simuiatiens 

also showed that the frequency of the zeroes at a frequency of 0.03 is is fairly 

good. From this table it can beseen that the optimization can be performed 

radius maximum input idle-channel noise dynamic range 
1 0.76 -6 dB 112.8 dB 106.8 dB 
2 0.90 -3 dB 106.2 dB 103.2 dB 
3 0.98 -10 dB 106.1 dB 96.1 dB 

Table 3.1: Performance of third-order sigma-delta modulator for different values 
of the radius of the complex zero in the loop filter 

towards maximum input signallevel but also towards the lewest idle-channel 

noise performance. What is really important for a digital implementation 

of a sigma-delta modulator is the maximum dynamic range which can be 

obtained, which is the difference between maximum input signal level and 

idle-channel noise. However, normallyin a complete D/ A conversion system 

the analogue noise of the D /A converter will be larger than the idle-channel 

noise and will determine the overall dynamic range. In such cases the coder 

with the highest perrnissible input level has maximum dynarnic range. 

The coder with a radius of 0.98 is a very critical design, where the zeros al

ready cause an undershoot in the magnitude response. In the critica! region 

where the phase response crosses the stabie idle-pattern region, see fig.3.16 

the gain of the loop filter is reduced. Actually, what happens then is that al

though the phase response is better now, the amplitude margin is decreasing. 

Actually, here the use of the root locus shows up again because then bath 

amplitude and phase margin are taken into account. The root-locus plots 

of the third-order caders given in table 3.1 are shown in fig.3.17, 3.18 and 

3.19. In these root-locus plots it can beseen that the value of c where the 

third-order ceder becomes instabie has the smallest value for the filter with 

a radius of 0.9, see also fig.3.18 which means that this coder can tolerate the 

largest input signal befare it gets unstable. 
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Figure 3.16: Third-order coder with large radius for complex zero. 

Figure 3.17: Root locus of third-order coder; r=0.76 
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Figure 3.18: Root locus of third-order coder; r=0.9 

Cm in 

Cmin = 0.0336 

Cm in 

Figure 3.19: Root locus of third-order coder; r=0.98 
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Of course, it is possible to design a fourth-order or even a higher-order loop 

filter using the same theory as described before. However, with conventional 

techniques it is impossible to obtain both an optimum noise-shaping transfer 

function tagether with the toleranee of very high input signals. In section 

3.3.5 a new method is described to design higher-order coders with an almost 

optimum noise shaping charaderistic in combination with very high input 

signallevels. 
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3.3.3 N oise performance 

A multi-bit quantizer is often modelled by y=x+r in simple noise roodels [4], 

where y and x are the output and input of the quantizer respectively and r 

is the quantization error. Under certain conditions it can be proved that the 

noise has a white spectrum and that the noise power of the error signal r is 

(3.13) 

where q is the quantization step. This model also assumes that the noise is 

white. 

In order to model the noise in the output of a one-bit coder, the gain of the 

quantizer should betaken into account, which depends on the quantizer input 

level. A further assumption is that the error power added by the quantizer 

is E 2 /3 ( q is the quantizing step of 2E added in formula 3.13). In section 

3.3.6 it will be shown that at low signal levels and especially in fi.rst-order 

coders the quantization error is closely correlated with the input signal and 

that the white noise assumption is violated. 

The noise power in the quantizer output in the loop can be computed from 

the noise transfer function for zero input signal from the noise injection point 

to the coder output: 

E2 1 2 

y2 
= [1r 61r 1 + cG(O) dO. (3.14) 

Because the signal y only takes the values ±E, its power equals E 2 , so the 

gain of the quantizer c can be derived as follows 

1 2 

[1r 1 + cG(B) dB= 6
1r. 

(3.15) 

For a given filter G, c is computed numerically. 

If ie G( 0) I is much larger then one, so for low input signal frequencies, 3.2 

may be approximated by 
R 

Y = l+-. 
cG 

41 

(3.16) 



as already was shown in section 3.3.1. From this equation it can be seen 

that at low frequencies the noise-shaping transfer function is inversely pro

portionalto the filter transfer function. At high input signa! levels, where the 

gain of the quantizer decreases, it can also be seen from this equation that 

the noise in the loop increases, so the dynamic range of the coder decreases. 

Using this equation and the following class of loop filters (see section 3.3.2): 

• N=l -- > G = .....c:_ 1-z-1 

- G - z-1 (2-z-1) 
• N-2 -- > - (1-z-1)2 

N_ 3 __ > Q _ 3/2z-1 (1-3/2z-1+7/12z-2) 
• - - (1-z 1)3 

the idle channel in-band noise (idle channel noise) power Ni can be approxi

mated (eb« 1) by 

• N=1 

N; = ( 1r * 2 !b )3 ~ ( ) . c = 1.333 ' 
fs 911" c2 

(3.17) 

• N=2 

N; = ( 1r * 2 !b )5 E
2 

( ) . c = 0.667 ' 
fs 1511" c2 

(3.18) 

• N=3 

Nl. = ( 1r * 2 fb ) 7 E
2 

( ) c = 0.905 ' 
fs 0.32811" c2 

(3.19) 

where ft is the oversampling ratio. Fig.3.20 gives a graphical representa

tion of the in-band noise power as a function of the oversampling factor and 

the filter order N. According to Nyquist, the minimum sampling frequency 

should be twice the highest signa! frequency. This minimum sampling fre

quency corresponds with an oversampling factor of one. 

We see that the idle channel noise can be decreased and so the dynamic 

range can be increased by ha ving a higher oversampling ratio and/ or using 

higher order filtering. Fig.3.20 yields a reasonable amount of insight in the 
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obtainable performance. At very low oversampling ratios J l+~G has to be 

calculated. If the oversampling ratios are low, also sirnulations have to be 

clone to obtain a better impression of the performance, because the assump

tions made in equation 3.3 do not hold. 

For digital audio applications, typical performances in the range of 100-

idle channel noise (dB) t ·lOO.O 
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100.0 l.OEJ 

Oversampling ratio (fs/2fi) __.. 
Figure 3.20: Idle channel noise as a function of oversampling ratio and filter 
order N 

110 dB are necessary. In section 3.3.6 it will be shown that in high-end 

audio applications a first-order coder can not be used. From fig.3.20 it can 

be seen that for a second-order coder the oversampling ratio should be at 

least 200 times and for a third-order at least 100 times. For irnplementing 

a Bitstream conversion system a trade-off has to be made between a more 

complex higher-order coder (larger chip area) at a lower sampling frequency 

and a lower-order coder at a higher sampling frequency (more dissipation 

and cross-talk) . 

All the filters mentioned in this section to have N poles for DC and at 

least one delay z-1 in the feedforward path. For reasans of stability N -1 ze-
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ros ensure that at high frequencies the transfer function changes to first-order 

again. In section 3.3.2 it was shown that although the described third-order 

coder has an almost optimal noise performance its maximum input signal 

level is limited to -6 dB. This decreases the useful dynamic range of the 

coder. This restrietion in maximum input signal level is not taken into ac

count in fig.3 .20. Insection 3.3.5 a new method is described to design higher 

order coders with an almost optimum noise shaping charaderistic in combi

nation with very high input signallevels. 

Fig.3.20 also shows that when the oversampling ratio is low it isn't advan

tageous to use higher-order filtering in the loop. In that case there are two 

options left if the dynamic range has to be increased. Either the oversampling 

ratio has to be increased or more bits have to be used [11,15] . 
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3.3.4 Different 1-bit coder structures 

In the previous sections the stability problem and the noise performance 

were discussed by using one of the most classica} structures, the sigma-delta 

modulator. The next subsections desribe some more structures which do in 

essence the same job. They all shape the quantization noise in such a way 

that in the band of interest the noise is reduced. 

3.3.4.1 Feedforward structure 

The feedforward structure actually has the same structure as the classica} 

I:.0.. modulator, only the loop filter has a special structure. Basically the 

filter consists of a cascade of integrator sections. A feedforward technique 

using coefficients An with n depending on the number of stages, feeds signals 

directly to the quantizer. Actually, these coefficients determine the frequency 

position of the zeros in the loop filter. 

The coefficients An can be found by calculating the t ransfer function of the 

loop filter and equating it to the previous discussed filter transfers. Fig.3.21 

shows for example a complete third-order sigma delta modulator with its 

loop filter implemented as a feedforward structure. 

The transfer function of the loop filter is given by the following equation: 

Al 

i(nT) y(nT) 

Figure 3.21: Third-order coder împlemented as a feedforward structure 
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(3.20) 

The coefficients An can be calculated by camparing equation 3.20 with equa

tion 3.11. In the filter all the integrators have a transfer function of I= ~~=~ 1 • 

This is what I call a pipelined integrator, because it contains a delay element 

of one doek period in the forward direction. One of the advantages of ~sing 

pipelined integrators is that the delay from one integrator to the next is only 

one stage of flipflops and adders, so in this way the critical path is minimized 

and the maximum speed of the circuitry can be obtained. 

It is also possible to use non-pipelined integrators having a transfer function 

of I = 1 _~_1 • For realizability however, the feedback loop should contain at 

least one delay element in the forward path between output and input of the 

quantizer. 

The coefficients An of a filter using pipelined integrators and a radius r of 

0.9 as shown in table 3.1 are found by solving the following equations: 

A2- 2Al 
A

1 
=-2rcos(B)=-1.7676 

A3 + ~: - A2 = r2 = 0.81 

One of the possible solutions of these two equations is: A1 = 23.5, A2 = 5.47, 

A3 = 1. The gain factor J( in front of equation 3.11 is not equal to the gain 

A1 in front of equation 3.20. Actually, this doesn't matter because of the 

arbitrary gain of the quantizer. lts average gain is coupled by the noise 

equations of section 3.3.3. 

In sectien 3.3.5 it will be shown that this feedforward structure is particularly 

interesting when implementing the new clipping technique to design stabie 

higher-order loop filters. 
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3.3.4.2 Noise-shaper structure 

A structure which is often referred to as a noise-shaper structure is a feedback 

loop with a filter in the feedback path rather than in the feedforward path as 

is the case in the conventional sigma-delta structures. In this structure only 

the errorsignalof the quantizer is fed back to the filter. The error signal can 

he achieved by subtrading the output and the inputsignalof the quantizer. 

Fig.3.22 shows the block diagram of a third-order coder implemented as a 

noise-shaper structure. From this figure it follows that 

y z _ cl R(1- H) 
( ) - 1- H +eH+ 1- H +eH' (3.21) 

It can he shown that transfers in the noise-shaper structure are the same as 

i(nT) + 

Figure 3.22: Block diagram of a noise-shaper struct ure 

in the sigma-delta structure. For low frequencies H( z) and G(z) are related 

by 
G(z) 

H(z) = 1 + G(z)' (3.22) 

At higher frequencies the noise-shaping charaderistic is still the same but 

the transfer function from input to output differs from that of a sigma-delta 

loop. This can be shown by combining equations 3.21 and 3.22. This results 

In 

y ( z) = c I ( 1 + G) + R . 
1+eG 1+cG 

(3.23) 
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Comparing this equation with equation 3.2 shows only a difference in transfer 

from input to output but the noise shaping is equal. At low frequencies there 

will not be a difference at all because both equations, 3.23 and 3.21 can be 

approximated by equation 3.3. 

3.3.4.3 Feedback structure 

The feedback structure is probably one of the best known and also the most 

frequently sigma-delta structures used in applications. Again, the pipelined 

integrators (J(z) = 1 ~:~1 ) are put in cascade as we did in the feedforward 

structure, but now the zeros needed for stability are realized by means of 

more than one feedback loop from the quantizer to the integrators. 

Fig.3.23 shows the block diagram of a third-order sigma-delta modulator 

implemented as a feedback coder. On the assumption that En are equal to 

B2' 

i(nT) 

Figure 3.23: Third-order coder implemented as a feedback structure 

B~, the transfer function is given by 

y ciG(z) R 
(z) = 1 +cG(z) + 1 +cG(z)' (3.24) 
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where 

(3.25) 

Camparing this transfer function with the transfer function of the feedfor

ward structure shows that there is no difference between the two structures 

if Bn = An• 

In practical realisations the filter coefficients B~ and B~ are aften neglected 

because these only in:fl.uence the high-frequency transfer from the input to 

the output and have no effect on the noise-shaping characteristic. This re

sults in a small frequency roll-off at the top of the baseband which can be 

compensated in the digital upsampling filter. 

3.3.4.4 Multi Stage Noise Shaping (MASH) 

To avoid the stability problem in higher-order noise-shaping coders, a so

called MASH converter system consisting of cascaded first-order and/ or second

erder sigma-delta modulators can be used [28,29]. This topology avoids the 

stability problem while achieving higher-order noise shaping. In fig.3.24 an 

example is shown for a higher-order coder realized by cascading two tirs t

order or second-order coders. From the figure it is seen that the error signal 

Q1 of the first sigma-delta modulator, which is actually the difference be

tween the output and the input of the quantizer, is applied to the input of 

the second sigma-delta modulator. The output of this coder is filtered and 

added to the output of the first coder. 

The result of this eperation is that t he complete noise shaping is increased 

to a higher order without having stability problems. 

By using equation 3.3 it can be shown very easily how the higher-order noise

shaping charaderistic is obtained by cascading the two lower-order coders. 

Yl = I + !12_ (3.26) 
cG1 

(3.27) 
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i(nT) 
yl(nT) + ytot(nT) 

+ 
+ 

i\1=-Ql 

Figure 3.24: Example of a MASH ceder consisting of a cascade of two lower-order 
ccders 

(3.28) 

If the filter H has a transfer function H = -lJ and G1 = G2 it follows that: 

(3.29) 

By cascading two second-order sigma-delta modulators in this way it is pos

sibie to obtain a fourth-order noise shaping characteristic. This idea can be 

extended to the cascading of higher-order loops, which can be implemented 

in all the different coder structures discussed in this chapter. 

One of the disadvantages of this structure is the fact that the output is ac

tually a multi-bit output. This is due to the summation of the two one-bit 

signals, which results in a two-bit signal. So actually a MASH converter is 

not a re al 1-bit co der. Th ere are se ver al techniques ho wever to make a 1-bit 

code out of the multi-bit output. These techniques are all based on a kind 

of pulse-length modulation. Of course, the variatien in the pulse-length and 

the pulse-jitter can still degrade the analogue output signal. Another disad

vantage is that a much higher doek frequency is needed. This is not the case 
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when using a single-loop approach in combination with a switched capacitor 

1-bit D /A converter as discussed in chapter 4. 

3.3.5 N ew technique to realiz~ higher-order coders 
without loss of maximum input signal 

In the previous section it was shown that the higher the order of the filter 

in the sigma-delta loop the lower the maximum input signal level is, if an 

optimum noise-shaping characteristic is to be obtained. So the disadvantage 

of going to higher-order caders is that the coder is optimized either to have 

a good noise performance or to be able to handle high input signa! levels 

without becoming instable. 

However, the author of this thesis tagether with P.Nuyten and E.Dijkmans 

invented a technique which combines an optimum higher-order noise-shaping 

charaderistic at low signal levels tagether with a stable operation at very 

high input signallevels. This technique makes use of a smart way of limiting 

(clipping) the integrator outputs. In this way the filter order is reduced at 

high input signallevels and so the maximum allowable input signal level is 

increased. 

At signal levels above the maximum input signal clippers ensure that the 

coder will remain stable. Normally the sigma-delta caders are not used in 

the region where the clipper is active because of non-linear effects. Listen

ing tests have shown that whenever a clipper is activated a clicking sound is 

noticeable. However, the clippers are aften placed inside the loop on such a 

place that if they are activated they cut the whole loop. 

In the feedforward structure the technique of clipping can be used in a very 

smart way. At high input signal levels the last integrator output has the 

largest amplitude. When this integrator is clipped first at high input signal 

levels we don't cut the complete loop, because there is still a feedforward path 

from the other integrators to the summation point. In this way it is possible 
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to combine a higher-order filter function for small input signals, with gliding 

filter order function, depending on the signal amplitude, to reduce into a 

lewer-order ceder for large input signals. So actually at input signal levels 

near the maximum input signallevels the clippers at the last integrators will 

be active. Practical experiments showed that there are no audible clicks due 

to the activatien of the clippers at these very high signal levels. Only the 

total in-band noise increases because of the fact that the ceder behaves as a 

lewer-order ceder at high input signallevels. 

Using this technique can be very advantageous when designing higher-order 

ceders. If we take, for example, the third-order filter implemented in a feecl

forward structure as described in sectien 3.3.4.1 and put another pipelined 

integrator with a gain coefficient A4 in the forward path we obtain the block 

diagram shown in figure 3.25. If coefficient A4 is equal to zero we obtain a 

Al 

A2 

Figure 3.25: Fourth-order ceder implemented as a f eedforward structure 

third-order filter. For coefficient values A1 = 23.5, A2 = 5.4 7, A3 = 1 this 

filter will have a maximum input signallevel of -3 dB as shown in table 3.1. 

The coefficient A4 can be optimized in such a way that at low signal levels 

the optimum noise-shaping characteristic is obtained. At high input signal 
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levels (e.g.> -10 dB) clipping the output of the fourth integrator ensures 

that the order of the coderis reduced toa third·order which can handle input 

signallevels of ·3 dB. In this way, an optimum low·signal-level behaviour is 

combined with very high input signallevels. 

Figure 3.26 shows the simulated spectrum of a fourth-order coder, with coef

ficient values A1 = 23.5, A2 = 5.47, A3= 1, At= 0.1, at an input signallevel 

of 1 kHz/-10 dB where no clipping occurs. The fourth-order noise-shaping 

charaderistic can be recognized in the fact that the noise increases with a 

slope of 80 dB per decade. Fig. 3.27 shows the simulated spectrum of the 

fourth-order coderat an inputsignalof 1 kHz/-3 dB where the output of the 

fourth integrator is clipped. In this spectrum the third-order noise-shaping 

charaderistic can be recognized because of the fact that at low frequencies 

the quantization noise rises by 60 dB per decade. 

In figures 3.28, 3.29, 3.30, it can be seen that at this signal level the other 

integrators are not limited, while the last integrator is clipped (see fig.3.31 ). 

In the spectrum in figure 3.27 it can be seen that the only infiuence of this 

clipping is the noise-shaping transfer function, which changes into a third

order shaping and harmonie distortien is produced. The harmonie distartion 

components are below -120 dB. This will be good enough for high-end audio 

purposes. 

Fig. 3.32 shows the signal at the total filter output, which is the same as the 

quantizer input signal. In this signal no visible infiuence of the clipping of the 

fourth integrator can be seen, so this signal is determined almost completely 

by the first integrator signals. 

Fig.3.33 shows a photograph of the output signals of the third (b) and 

the fourth integrator ( c) . The measuring set-up will be described in section 

4.5. The input sine wave (a) has an amplitude of almast -3dB. It can beseen 

that at this input signallevel only the fourth integrator is clipping. 

Of course it is possible to reduce the filter order further to a second-order 
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Figure 3.26: Spectrum of the 1-bit output; fourth-order coder, no clipping 
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Figure 3.27: Spectrum of the 1-bit output; fourth-order coder, integrator 4 is 
clipping 
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Output firat integrator 
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Figure 3.28: Output signalof first integrator 
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Figure 3.29: Output signal of second integrator 
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Output third integrator 
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Figure 3.30: Output signal of third integrator 
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Figure 3.31: Output signal of fourth integrator (clipping) 
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output total filter 

o.o 0.511:-3 l.Oz-3 l.Sii:-3 2.0Z..3 2 . 5K-3 3 . 0Z..3 

Figure 3.32: Output signal of total filter 

a) 

b) 

c) 

Figure 3.33: Clipping of fourth integrator in areal-time fourth-order noise-shaper 
breadboard: a) input sine-wave b) output third integrator c) output fourth inte
grator 
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coder by clipping the third integrator at input signallevels higher than -3dB 

but actually the impravement in maximum input signallevel is not so high. 

The third-order coder was already optimized towards a very high maximum 

input signallevel. 

The idea of clipping can be used to design fourth, fifth or even higher order 

coders. A disadvantage of going to higher order coders is that the order of 

the analogue post-filter in the D /A converter has to be increased in order 

to reduce the high frequency noise. This runs counter to one of the aims 

of using oversampling techniques in combination with noise shaping to relax 

the design criteria for these analogue filters. So there is a trade-off between 

higher order noise shaping and more complex analogue filtering. 

In practice, it can always happen that the use of the presented new technique 

introduces audible effects which cannot be captured by means of speetral 

analysis (FFT) of simulation results. For this reason a breadboard of a digi

tal sigma-delta modulator (feedforward structure) was built in our research 

laboratory in order to prove that the technique can be used in practice and 

that there are no effects which deteriorate the audible performance. The 

breadboard is encaptured in the complete measuring set-up as described in 

section 4.5. From the measurements we concluded that the clipping technique 

can be used without any problem and that it is a very promising technique 

for designing higher order 1-bit coders with an optimal shaping charaderistic 

at low signallevels and no stability problems at very high input signallevels. 
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3.3.6 Low-signal-level behaviour 

The quantization noise introduced by a lew-order sigma-delta modulator is 

highly coloured when a DC inputsignalis supplied or when the input signa! 

level is low. There is apparently a thresholding effect because the modulator 

doesn't respond well to small input changes. This threshold effect will be 

explained in the next subsection. It will be shown that it will give rise to 

low-signal-level distortion. 

3.3.6.1 Threshold phenomenon in a first-order E~ ceder 

Assume that the inputsignalof the ceder is zero. The ceder will generate an 

idling pattem of alternating ones and zeros, at half the sampling frequency, 

with an amplitude +1 or -1, as was already shown in fig.3.8. 

The amplitude of the idling pattem at the output of the integrator is Yid· 

When a sine wave is supplied to the input this signal will he integrated and 

added to the one-zero pattem at the output of the integrator. If the input 

signal of the integrator equals Vicos( n B), the output of the integrator can be 

calculated by means of: 

Vin fs . ( B) 
f 

szn n 
2 7r in 

(3.30) 

where e is the relative frequency 2 ~ln. The derivation of this equation is 

given in appendix 1. 

In fig.3.34 it can be seen that it will take a time period r 1 before the idling 

pattem is disturbed. Because of the relatively high oversampling ratio the 

idling pattem Us/2) can be recognized in the figure as a filled black area. 

During this period the output is idling: there's no change in the output 

pattem due tot the input sugnal. This time period will be called the dead

time. This dead-time can be derived as follows: 

(3.31) 
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Figure 3.34: Low signallevel behaviour of a first-order coder (lkHz/-46dB). 

where Vmax is the maximum input signal amplitude. 

1 . (V~ax1r fï) 
T 1 = n Ts = 2 7r fï arcsm Vi fs (3.32) 

The minimum input signal which just disturbs the idling pattern, which is 

called the threshold voltage \%h, can now be calculated from 3.32, because 

this is the case when T1 = Tï/4. 

tr _ 1r fin 
Vth-

fs Vmax 
(3.33) 

In fig.3.35 an example is shown where the idling pattem is not disturbed 

when a sine wave is supplied with an amplitude just below the threshold 

voltage (fin= 1 kHz). 

When the amplitude of the inputsignalis slightly higher than the thresh

old voltage 1%h it can be shown by simulations and by measurements that 

besides a gain error, harmonie distartion and in-band whistles are introduced. 

For example, the threshold voltage of a first-order coder, according to equa

tion 3.33, at an input signal frequency of 1kHz and a sampling frequency of 

2.8 MHz will be ~ - 60 dB. Photograph 3.36b shows the digital-to-analogue

converted output of such a first-order sigma-delta modulator at an amplitude 
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Figure 3.35: Low-signal-level behaviour of a first-order coder (1 kHz/-66 dB) 

of, for example, -30 dB. The D /A conversion was carried out by means of a 

1-bit D/A converter which had a very good performance, soit didn't have 

any infl.uence on the measurements. Although the amplitude is much higher 

than the threshold voltage, it can beseen that the performance of such a first

order coder is very poor. In the output signal it can be seen that there is a 

dead-time where the coder doesn't respond to the input signal. Photograph 

3.36a shows the integrator output in the first-order 1-bit coder. 

Fig.3.37 shows the threshold voltage ~h of such a fi.rst-order coder as a 

function of the frequency of the input signal for a given sample frequency 

Us = 2 MHz). The dashed line gives the theoretica! dynamic range, which is 

calculated with equation 3.17 and visualized in fi.g.3.20 using the linearized 

and white noise model for the quantizer. 

The frequency point where the theoretica! dynarnic range crosses the dy

namic range given by the threshold effect is called the threshold frequency 

fth· For input signals with a frequency higher than this fth the results ob

tained by the white noise model cannot be used. It can be seen that the 

threshold frequency is located in the audio band and so it will always be no-
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a) 

b) 

Figure 3.36: Measurement of the low-signal-level behaviour of a first-order coder: 
a) integrator output b) D /A output 
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Figure 3.37: Threshold effect in a fust-order coder 
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ticeable. Dithering techniques can he used to minimize the threshold effect 

and randomize the quantization error. One possibility is to add a dither noise 

signal of Gaussian nature operating in the audio band. Ho wever, simulations 

showed that in a first-order coder so much dither has to he used that it also 

affects the useful dynamic range of the co der. This means that first-order 

1-bit coders aren't suited for digital audio applications. 

3.3.6.2 Threshold effect in higher-order coders 

Higher- order coders contain a number of integrators in the loop. As was 

shown in fig.3.3.2, zeros are added to prevent the coders from becoming 

instable. So for frequencies below the frequency where the zeros are located 

the gain of a higher-order loop filter increases when compared with a first

order loop filter. This means that the threshold voltage decreases because of 

the fact that for low frequencies the gainis increased, while the amplitude of 

the idling pattèrn remains the same. The formula for the threshold voltage 

now becomes: 
t,r ""' 7r fin ( fin )N 
Vth ""' --

!s Vmax /zero 
(3.34) 

where N is the order of the loop filter. From this equation it can he seen 

that, if the oversampling is high enough (zeros located outside the signal

band), the low signal behaviour of higher-order coders is much better than 

the behaviour of a first-order coder but it will still be noticeable. Fig.3.38 

shows the threshold voltage of a second-order and a third-order coder as 

a fundion of frequency for a given sample frequency Us = 2 MHz). The 

dashed lines give the theoretica! dynamic range calculated with equations 

3.18, 3.19 and visualized in fig.3.20. It can be seen that even for second

order and third-order coders the threshold frequencies fall in the audio band. 

Of course this is a worst-case calculation. In practice, the initial conditions of 

the integrators in higher-order coders can he fully random. This means that 

the fs/2 oscillating pattem on which the worst-case threshold calculations 
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Figure 3.38: Threshold effect in higher-order ccders 

were based never occurs. Higher-order ccders oscillate between more than 

one idling pattern and soit is much easier to disturb them. Nevertheless, we 

often use ditbering to prevent the caders from generating harmonie distartion 

and in-band whistles at low-input-signals [8]. 

Fig.3.39 shows a simulation result of the small-signal level behaviour of one 

of the third-order caders discussed in table 3.1, the coder with the maximum 

input signal level of -3 dB. The input signal consists of a sine wave with a 

frequency of 1 kHz and a level of -80 dB added to a small DC-offset of about 

-50 dB. It can beseen that the coder generates an in-band whistle at 16 kHz 

with an amplitude of -102 dB. This third order ceder is used in a complete 

1-bit DI A conversion system (SAA 7350) as the digital noise-shaping co der 

which generates the 1-bit code for the on-chip 1-bit DI A converter. The 

problem of the in-band whistle can't be noticed in this chip because of the 

fact that a high-frequency out-of-band dither signalis added at the input of 

the digital coder. Fig.3.40 shows a simulation of the effect of using a high-
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Figure 3.39: In-band whistle of a non-dithered third order coder 

frequency dither signal. The dither used is a sine wave with a frequency of 

100kHz and an amplitude of -20 dB. A small disadvantage of using a dither 

signal with such a high amplitude is that the maximum input signal of the 

coder decreases from -3 dB to about -4 dB thereby reducing the dynamic 

range. The advantage of the decorrelation of the quantization noise at low 

signallevels due to the dither signal has a higher priority than the smallloss 

in maximum input signallevel. 
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Figure 3.40: In-band whistle of a dithered third-order coder 
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Chapter 4 

1-bit switched-capacitor D /A 
converter 

4.1 Intrad uction 

From the fact that the 1-bit code actually contains the low-frequency audio 

spectrum tagether with the speetrally shaped quantization noise from the 

1-bit quantizer it can be determined that the DI A converter's function is to 

suppress the high-frequency quantization noise without adding distartion or 

noise in the band of interest, the low-frequency band. So actually the DI A 

converter should act as an ideallow-pass filter. 

In several audio applications the high-frequency quantization noise should be 

suppressed because of the fact that the analogue amplifiers or other audio 

equipment often tend to give high-frequency intermodulation. Therefore the 

low-pass filter in the DI A conversion should have at least one order more 

than the order by which the high-frequency quantization noise rises. For 

example, for a third-order noise-shaping coder the analogue post-filter in t he 

DI A converter should at least be a fourth-order filter. The higher the order 

of the noise shaping filter the more complex the analogue post-filtering is. 

This is one disadvantage of going to higher-order noise shapers. 

Although the principle of a 1-bit DI A converter looks rather simpleit doesn' t 

mean that it is very easy to achieve 16 or even 18-bit dynamic range and 
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distartion figures. Special precautions should be taken to minimize, for ex

ample, the cross-talk between the relatively large digital part of a complete 

DI A conversion chip and the small analogue part. 

4.2 Differential linearity 

In digital sound reproduetion small degradations in the reproduced analogue 

signal are often recognised. Bias-dependent glitches, slew-rate distartion in 

opamps, clock-jitter and cross-talk can seriously degrade the converter's per

formance. Also, differential non-linearity in the DI A converters can have a 

strong impact on the low-signal-level behaviour. 

The differential non-linearity (DNL) error describes the difference between 

two adjacent analogue output signal values compared to the step size (LSB 

weight) of a converter generated by transitions between adjacent pairs of 

digital code numbers over the full range of the converter. The DNL error is 

zero if every transition to its neighbours equals 1 LSB. The differential non

linearity is one of the most important audible errors at low signallevels. For 

high input signallevels the DNL errors are randomized. At high input signal 

levels linearity is determined by the relative accuracy of the converter, which 

is the deviation of the output signal from a straight line drawn through zero 

and full scale. 

In practice, every converter having more than a single bit is prone to differ

ential non-linearities due to mismatch in its current sourees etc. The DNL of 

Bitstream converters doesn't rely on matched elements. It contains only two 

reference values: one and zero. Positive full scale signa} corresponds with all 

ones and negative full-scale signal corresponds with all zeros. Intermediate 

points are deterrnined by time averaging between the number of ones and 

zeros. Any errors in the two reference values give only a gain andlor offset 

error but not a linearity error, as shown in fig.4.1. In section 4.3 it will be 

shown that by using a switched-capacitor technique it is possible to use only 
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Figure 4.1: Gain and offset error in a 1-bit D/ A converter due to mismatch in 
reference values 

one reference voltage. Due to the time averaging technique monotonicity in 

the converter is also guaranteed. This doesn't mean that Bitstream convert

ers are perfect and that there is nolimitationon the achievable performance. 

Linearity errors in Bitstream converters can originate from a number of possi

bie sources. The first, at very low signallevels caused by the low-signal-level 

distartion in the digitall-bit code itself, as shown insection 3.3.6, which can 

be minimized by the use of dither techniques and/or using higher-order noise 

shapers. At high input signallevels distartion can be caused by the analogue 

signai-processing components (e.g. opamps, capacitors, switched-capacitor 

samplers). Cross-talk from the digital to the analogue part of the converter 

can give a serious degradation of the low-signal-level behaviour. In section 

4.5 it will be shown that intermodulation in the D /A converter due to cross

talk can infl.uence the behaviour in the audio band. This will be noticeable 

especially at low signal levels. 

4.3 Design of switched-capacitor circuitry 

At the beginning of our research into one-bit D/ A converters, in early 1985, 

we tried to realize the one-bit D/ A conversion by switchinga positive or neg-
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ative reference current. This current was produced by switching a positive 

or a negative reference voltage via a resistor into the summing node of an 

opamp, as shown in fig.4.2. The switches were transmission gate switches 

data 

; Rl Rfb 
+Vref 

datan 
V out ; R2 

-Vref 

Figure 4.2: Basic 1-bit D/A converter circuit 

from the LOCMOS HE4000B logic family. These switches are very large and 

a lot of cross-talk limited the measured performance to about 65 dB. Also, 

the speed of these switches was too slow for the high oversampling ratio 

needed in the conversion system. 

Very soon it became clear that an integration of switches and resistors was 

needed to increase the performance. In a standard CMOS process switches 

could be realized with much smaller sizes and much higher speed. Because it 

is much easier to realize on-chip capacitors with a relative accuracy of better 

than 0.1% and because of the fact that switched capacitor circuits are less 

dependent on clock-jitter, we started designing the one-bit DI A converters 

as switched-capacitor circuits. 

Fig.4.3a shows the circuit diagram of a one-bit switched-capacitor DI A con

verter. Its function is to modulate a DC voltage (V,.ef) with the 1-bit data 

from the noise shaper and filter the high-frequency noise. However, as the 

data contain a wide-band frequency spectrum, the modulator neecis a high 

linearity, otherwise distartion will cause intermodulation of the out-of-band 
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quantization noise, folding it back into the audio band. The timing diagram is 

shown in fig.4.3b. As is common practice when designing switched-capacitor 

circuits, doek pulses are generated which are non-overlapping (CL and CLn), 

to prevent a chance of a short-circuit in the reference souree or the input node 

of the oparnp. 

In the case of a 1-bit D /A converter one of the switches should be driven by 

Rfb 

1+ Cfb 

CL -+ +puls 

Vrof 
a) 

CL 

CLn __ ___, 

+pul~'-------0 ___ _ b) 
I+ 

Figure 4.3: Switched-capacitor 1-bit D /A converter: a)circuit diagram b )timing 
diagram 

the noise shaper output data. This data pulse is generated in one of the two 

doek phases to also prevent overlap in the doek pulses and the data pulse. 

During the first half of the sampling period, when CL = 1 and when the data 

from the noise shaper is one( +pulse = 1), the capacitor cl is charged with 

the reference voltage VreJ· This charge is transferred to the surnrning node 

of the oparnp. During the second half of the sampling period, when C Ln = 1 

and CL= 0, the capacitor is discharged. At zero data the capacitor remains 

discharged. 

Assuming that the opamp is ideal, so the surnrning node can be regarcled as 

a virtual ground node, the current fl.owing through the feedback network of 
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the opamp equals: 

J+ = cl fs Vref 0.5[1 + m sin(2 7r fint)+ Q], ( 4.1) 

where m is the modulation index of the noise shaper, which is the relative 

amplitude of the input signal of the noise shaper and Q is the quantization 

noise of the Bitstream signal. When the input signal has the maximum pos

itive value, m = 1, the data from the noise shaper will contain all ones and 

the current J+ will have its maximum value (0 dB). When the input signal 

has the maximum negative value, m = -1, data will contain all zeros and 

the current will be zero. 

In practice we cannot realize a coder which can tolerate a 0 dB input sig

nal without having performance degradation andlor stability problems. In 

chapter 3.3.2 it was shown that in a third-order coder the maximum input 

signal is limited to e.g. -3dB for reasons of stability which means that the 

maximum value of lml is 0.707. 

In section 4.6 it will be shown that it is very interesting to have a coder 

which can handle large input signals because of the fact that the dynamic 

range in the complete 1-bit DI A conversion system is the difference between 

the analogue noise fioor and the maximum input signal which the coder can 

handle. 

The DI A's output voltage equals: 

Vo~t = . R~ C C1 fs 'VreJ 0.5[1 + m sin(2 1r fint)+ Q] ( 4.2) 
1 + )W fb fb 

The feedback network performs a first-order low-pass filtering on the quanti

zation noise. The cut-off frequency of this low-pass filter is normally chosen 

at a frequency higher then the audio band to reduce its amplitude roll-offat 

high audio frequencies. 

So for low-frequency sine waves, the output signal can be approximated by: 

(4.3) 
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For the switched capacitor C an equivalent resistance value can be calculated. 

This is aresistor which gives the same current value as the current from the 

switched capacitor itself. 

From this it follows that Req = c
1
\ 

So, equation 4.3 can be written as: 

(4.4) 

(4.5) 

Of course, it is also possible to replace the feedback resistor by a switched-

~L 
l Csampler 

Cfb 

CL +puls 

Vref V out 

Figure 4.4: Switched-capacitor sampler as areplacement for the feedback resistor 

capacitor sampler as shown in fig.4.4. However, a switched-capacitor sam

pler gives rise to distartion due to the fact that the charge on the sam

pler is related to the sampled output sine wave. For example, non-linearity 

in the capacitor, modulation of the on-resistance of the switches and clock 

feedthrough due to variations in the signal amplitude give rise to distartion in 

the time-continuous output voltage of the Dj A converter. Experiments with 

switched-capacitor samplers show that dis tartion figures of almost 90 dB can 
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be achieved in a fully differential D/ A converter. To achieve better results 

it is easier to use a normal feedback resistor. However, the disadvantage 

of using a resistor is that the amplitude of the output signal changes as a 

function of the sample frequency, as can be seen in equation 4.3. 

The switched-capacitor circuitry used to generate the current pulses doesn't 

give rise to distortien because of the fact that the capacitor is charged with 

a constant voltage Vref· So no signal-dependent doek feedthrough or on

resistance modulation of the switches occurs. However, there is one major 

drawback in the case of the circuitry as shown in fig.4.3. The capacitor is 

only charged when the data from the noise shaper is one. This means that 

on both sicles of the capacitor C a low-frequency sigal can occur due to dis

charge of e.g. stray capacitances in the switches which causes distortion. By 

adding a switch which ensures that the capacitor is also charged when the 

data contains a zero the occurrence of these low-frequency signals can be 

precluded. Fig.4.5 shows the circuit and timing diagram of this improved 

Rfb 

+pul~c___ ___ o __ _ b) 
-pula 0 fll._ __ _ 

IJ f...~---

Figure 4.5: Improved switched-capacitor 1-bit Dj A converter: a)circuit diagram 
b )timing diagram 

switched-capacitor circuit. It can be seen that the charge of the capacitor is 
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either transferred to the input of the opamp when +pulse = 1 (data = 1) or 

to a ground node when -pulse = 1 (data= 0). 

It should be noticed that it is impossible to derive information about per

formance improvement, by adding these extra switches, from simulations. 

Experimental results showed that it is vital to take these precautions to 

achieve performances of better than 100 dB. 

The next section shows that distartion can also be generated due to finite 

gain and bandwidth effects in the opamp. Also, a switched-capacitor salution 

will be shown which dirninishes the non-ideal effects of the opamp. 

4.4 Effect of finite gain/bandwidth of the 
opamp 

In equation 4.1 it was assumed that the opamp is ideal. However, if the 

opamp shows finite gain and bandwidth, the summing node (inverting in

put) of the opamp cannot be regarcled as a virtual ground node. 

When the capacitor is discharged togenera te a positive current pulse ( +pulse) 

a comparatively large voltage transient is produced at the inverting input of 

the opamp because the switched capacitor c and the feedback capacitor cfb 
act as a voltage divider for the reference voltage. Moreover, the charging cur

rent of the capacitors, which has a very high initial value, produces another 

transient across the output resistance of the opamp. The latter transient also 

appears at the inverting input and adds to the first-mentioned transient. As 

a result of the limited bandwidth of the opamp, the output of the opamp 

cannot follow this voltage transient at the input. Therefore, despite the neg

ative feedback, the input signalof the opamp may become so large that the 

input is overdriven. Consequently, the relationship between the input voltage 

and the output voltage of the opamp is no langer linear, which gives rise to 

distartion. 

It is very diffi.cult to design opamps which can handle these large transients. 
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In that case opamps are needed with a high bandwidth, very high linear in

put region and a very low output impedance. A better circuit solution which 

can be used to dirninish the large transients on the input of the opamp is by 

connecting a third capacitor, also called damping capacitor cd, between the 

inverting input and ground, as shown in fig.4.6. 

The capacitance of the feedback capacitor, seen at the input of the opamp, 

Rfb 

CL +puls 

Vref 

~c~ CLn-r 1_p:J 
V out 

Figure 4.6: Switched-capacitor 1-bit DJ A converter with damping capacitor 

is increased by a factor equal to the gain factor of the opamp as a result of 

the Miller effect. For low frequencies this Miller capacitance is much higher 

than the capacitance of the damping capacitor. This means that the cut-off 

frequency of the low-pass filter is determined by the feedback capacitor and 

is not infiuenced by the damping capacitor. For high frequencies the damp

ing capacitor attenuates the voltage transients at the inverting input so that 

distortien is decreased. 

Beside the large high-frequency transients at the input of the opamp the in

verting input voltage is a function of the output voltage of the opamp. The 
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signal at the input can be described as: 

11; - - vott 
mv- A ( 4.6) 

where A is the open-loop transfer function of the opamp. Due to this signalat 

the inverting input the switched capacitor is charged with a voltage difference 

between V,.ef and Vinv· Disregarding the quantization noise at the output of 

the opamp and assuming that the feedback filter has no infl.uence in the base 

band, from equations 4.6 and 4.2 it can be derived that 

For A > > 1 this resul ts in: 

V + _ R!bC1 Is (V. V:tt )[ . ( )] out - -
2 

ref + A 1 + m sm Wi t 

Substituting the constant J{ = - Rtb;l 1• in equation 4.8 yields: 

v+ - J( v,.ej[1 + m sin(wi t)] 
out - 1 - ~ [1 + m sin(wi t)] 

(4.7) 

( 4.8) 

(4.9) 

vVhen A>> 1, 1[1 + msin(wit)] << 1 and equation 4.9 can be approxi-

mated by: 

V:tt ~ J( V,.eJ[1 + msin(wit)] [1 + ~ (1 + msin(wi t))] 

~ I< V,.ef DC 

+K V,.efm sin(wi t) audio signa! 

+ ]{
2

:-ef m2 sin2(wi t) 2ndharmonic 

The second harmonie distartion equals: 

vdist ]{ m m Rfbc Is 
Vin = 2A = 4A 

( 4.10) 

(4.11) 

The sample frequency is given by the upsampling factor needed in the com

plete conversion system and determines the noise performance of the noise 
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shaper, as shown in section 3.3.3. The values of the feedback resistance Rfb 

and the capacitor cl follow from the total analogue noise figure which has 

to be achieved. 

For example, when we assume that Rib ~ c~. and that a one-bit coder is 

taken with a maximum input signal of -3 dB (m=O. 707) equation 4.11 shows 

that an opamp is needed with a gain of at least 84 dB to obtain distar

tion figures which are smaller than -100 dB. The problem is that this gain 

should be achieved at the worst-case frequency of 10 kHz, where the sec

ond harmonie distartion component still falls inside the audio band which 

requires an opamp unity-gain frequency of 160 MHz. For reasons of noise 

performance, as will be discussed in section 4.6, the unity gain bandwidth 

of the opamp should not be too large. The unity gain bandwidth of the 

opamp should be approximately 4 or 5 times the sample frequency of the 

noise shaper to obtain a good settling behaviour. This means that the gain, 

at e.g. 10 kHz, is much lower than the gain required to achieve good distar

tion figures. The effect of finite gain and bandwidth on settling behaviour 

has been described in several publications in the literature (26,24]. 

The solution is to use a balanced switched-capacitor circuit which makes it 

possible to relax the required gain of the opamp. Fig.4. 7 shows the circuit 

diagram of such a balanced circuit. It uses two capacitors, one for making 

the pos i tive current pulse (data= 1) and one for making a negative current 

pulse ( data=O). The timing of the switches is the same as the timing shown 

in fig.4.5. In the same way as equation 4.10 was derived for the positive cur

rent pulses, it can be shown that for the negative current pulses the output 

voltage will be: 

~~t ~ I<' - VreJ[l - m sin(wi t)] [1 + ~' (1 - m sin(wi t))] 

~ I<' - V:.ef DC 

+I<' V:.efm sin(wi t) audio signal 
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I+ 
CL .... +puls 

Vref 

-~+ Clo-r 1-.~ 
CL I- -puls .... 

-Vref-~~ 

Cln-r -l .. ~ 

Rfb 

Cfb 

V out 
>---'--

Figure 4. 7: Balanced 1-bit D /A converter circuitry 

1{'
2 

V,.ef 2 · 2( ) - m szn w· t A I 

where !{' = - Rrb;2 f,. 

(4.12) 

When using both switched capacitors C1 and C2 the total output voltage is 

obtained by adding 4.10 and 4.12: 

= ( J( - !{') V,.ef 

+(I( + K') Vrefm sin( Wit) 

+(K2
- K'2 ) V~f m 2 sin2 (wi t) ( 4.13) 

It is assumed that the two reference voltages are equal. To achieve this, the 

second switched-capacitor circuit can be used in the inverting mode, so that 

both switched capacitors can be connected to the same reference voltage. 

The inverting mode can be obtained by a change in timing of the switches, 

as shown in fig.4.8. 

From equation 4.13 it can beseen that if J( = K', so when both capacitors 

are equal, the DC termand the harmonie distartion component are cancelled. 
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Rfb 

Cfb 
I+ 

CL .... +puls 

Vref 

~~ CL~r 1_p,:-l 

Figure 4.8: Balanced 1-bit DJ A converter circuitry with only one reference volt
age 

Only the wanted audio signal is left with an amplitude which is twice the 

amplitude of one switched capacitor network. 

If the two capacitors are not equal, the second harmonie distortien will be: 

Vdist _ m R!b !s ( C1 - C2) 
Vin 4A 

( 4.14) 

In practical chip realisations the matching of the two capacitors which can be 

achieved is better than 1%. This means that the required gain of the opamp 

is relaxed by more than 40 dB when compared to the single capacitor 1-bit 

DAC. 

For example: if the sampling frequency is 10 MHz ( ~ 250 times oversam

pling) [10], the unity gain bandwidth has to be approximately 40 MHz to 

obtain a good settling behaviour. The gain of the opamp at 10 kHz will be 

4000. As in the previous example for the single-capacitor DAC, we assume 

that Rfb ~ c \ and that m ~ 1. The distartion which can be achieved 

according to equation 4.14 will then be -118 dB . This will be satisfactory for 

high-end audio applications. 
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4.5 Intermodulation in the D /A converter 

In the previous distartion calculations it was assumed that the 1-bit spec

trum contains the audio signal added to the speetrally shaped quantization 

noise, which is assumed to be uncorrelated with the input signal. However, it 

is the nature of sigma-delta converters to produce high-frequency correlated 

patterns. Fig.4.9 shows two examples of the simulated spectra of a third 

order 1-bit coder at two different input signal amplitudes. It can be seen 

.. ·-
·:o..! 

.,._:; 
l 

·~ 
_.._. 

__,.__: 

J 

o) b) 

Figure 4.9: Simulated 1-bit spectra at different amplitudes: a)lkHz/-20dB 
b)lkHz/-80dB 

that the spectra contain high-frequency components which show correlation 

with the input signal. The amplitude of these high-frequency components 

is very large because of the fact that the speetral components of the large 
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quantization errors of the 1-bit quantizer are shaped to higher frequencies. 

At these high frequencies there is hardly any gain left in the opamp. The 

first-order analogue low-pass feedback netwerk formed by R1b and C1b, as 

shown in fig.4.8, helps considerably in reducing the high-frequency compo

nents. The high frequency components left at the inverting input will he 

sampled by the switched capacitor D /A converter. The DI A converter is 

in fact a high-frequency modulator in which the one-bit data signal is mul

tiplied by the difference between the reference voltage and the voltage at 

the inverting node of the opamp. High-frequency intermodulation due to 

non-linearities in the opamp or switched-capacitor DAC can result in low 

frequency tones which are audible. 

Digital cross-talk via the substrate or capacitive cross-talk from the digital 

part or from the switches to the switched capacitor and the reference volt

age can also result in the folding back of these high-frequency discrete tones 

in the audio band. It is almost impractical to simulate the occurrence of 

audible tones due to these kinds of imperfection. Therefore, we developed 

a special measuring set-up to distinguish audible discrete tones due to the 

occurrence of low-frequency idling patterns in the 1-bit coder from the low 

frequency idling patterns due to cross-talk in the analogue part of the 1-bit 

DI A con verter. 

Fig.4.10 shows a block diagram of the measuring set-up. It consists of a 

digital sine wave generator (a), an upsampling filter (b) which increases the 

sample frequency to the required very high sample frequency and a 1-bit 

noise-shaping co der ( c). The order of the loop filter on the noise-shaper 

breadboard can he changed from first-order to even fifth-order. It is imple

mented in a feedforward structure, as was discussed in section 3.3.4.1. The 

coefficients of the filter and the clipping levels can he adjusted so that it is 

possible to implement all different kind of loop filters. The output of the 

1-bit coderis either converted into an analogue output signal by means of 
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a 1-bit D/A converter (d), which is the device which has to be tested, or 

it is transferred to a digital distartion analyzer (g) [6] by means of a digital 

low-pass decimation filter (f). 

In this measuring set-up the digital decimation filter attenuates the high-

0 0 
0 eB 0 1-bit 

' ~ 
1-bit / 

DIA 
/ 

r-v r---7 Î ~ CD ceder\ 
~~ .t 

CD 
' digital 

DIA r-Y analog 
analyzer analyzer 

® 

Figure 4.10: Measuring set-up of 1-bit D/A conversion systems 

frequency components from the 1-bit coder by more than 130 dB, so at the 

end of the filter only the audio band is left. The digital elistortion analyzer 

is a real-time analyzer. It removes the test sine wave from its digital input 

signal, and measures the total harmonie elistortion and noise of the rest of 

the input signal. The remairring total elistortion and noise is also put into 

a conventional monitor multi-bit DAC (h) after a digital amplification of 40 

dB. In this way the noise and distartion contribution of the monitor DAC can 

be eliminated and the rest signal can he investigated by means of spectrum 

analysis or listerring tests (j). The performance (total harmonie elistortion 

and noise) of the analogue output of the 1-bit D/A converter can be mea

sured with the Audio Precision analyzer (i). At the moment this analyzer is 

used all over the world for measuring audio A/D and D / A converters. 
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With the measuring set-up shown in fig.4.10 it is possible to conduct lis

terring tests as wellas measurements on the imperfectionsof the 1-bit Dl A 

converterand cernparethem with the imperfections which can be due to the 

noise shaper itself. 

It should be noticed that the home-made measuring set-up is the only exist

ing equipment knowntome which has the possibility of performing real-time 

measurements on both the digital noise-shaping coders and the 1-bit DI A 

converters. With the help of this equipment we succeeded in improving the 

1-bit DI A converters in such a way that resolutions of 18 bits are actually 

achieved [12]. 

4.6 Noise calculations 

In the switched capacitor 1-bit D/ A converter several noise soureescan give 

rise to the limitations in the maximum achievable dynamic range. These 

noise sourees can be divided into two parts: 

• Noise due to parasitic coupling, cross-talk, noise on power supply lines 

and intermodulation as discussed insection 4.5 . It will be clear that the 

infl.uence of these noise sourees can only be reduced by proper shielding 

of the analogue circuits by means of e.g. guard-rings or by taking other 

preeaubons in the layout of the analogue circuitry. Another technique 

to reduce the influence of cross-talk etc. is by designing fully differential 

circuits. In sectien 4.8 a complete differential 1-bit D /A converter 

circuit will be discussed. 

• Noise due to thermal noise and 1/f noise in the analogue components. 

All the different noise sourees of these analogue componentsin the 1-bit 

DI A converter will be discussed in the following subsections. It will be 

shown that all these noise sourees can have a dominant contribution to 

the total noise at the output of the D/ A converter, depending on the 
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sampling frequency of the 1-bit converter. 

4.6.1 Switched-capacitor noise 

For the calculation of the equivalent noise power of the switched-capacitor 

circuit used in the one-bit Dj A converterit can be replaced by its equivalent 

noise circuit as shown in fig.4.11. The two switches on both sicles of the ca-

En 

Figure 4.11: Equivalent noise circuit of switched capacitor 

pacitor Care replaced by two resistors with a value equal to the on-resistance 

of the switches. The equivalent noise power e; can be calculated as fellows: 

e; = 4 kT (2Ron)6.J ( 4.15) 

The thermal noise contributed by the switches is sampled by the capacitor 

every doek cycle as the switches turn off. The signal appearing on the ca

pacitor is therefore a sampled first-order low-pass-filtered white noise source, 

assuming that the time constant associated by the switches and the capacitor 

is much smaller than the doek period. 

The noise which is sampled on the capacitor will be equal to: 

ec = . \R cV4 kT 6.f2Ron 
1 + J W on 

( 4.16) 

The total noise power can be derived as fellows: 

( 4.17) 
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The resulting noise power density after the sampling and hold (full-T) can 

be found by [25]: 

( 4.18) 

So it can be concluded that the total noise energy is distributed in the fre

quency band between - fs/2 and / 11 /2, with the spectrum modified by the ap

propriate sin(x)/x function. In the band of interest (audio-band) the sin(x)/x 

function will have almast no influence because of the very high oversampling 

ratios normally used in 1-bit D/ A conversion systems. So the total noise 

power in the audio band (fb) can be calculated as fellows: 

( 4.19) 

Depending on the chosen oversampling ratio in the complete 1-bit D /A con

version system, which is determined by the order and the wanted dynamic 

range of the noise shaper, the minimum capacitance value can be calculated 

by means of equation 4.19 for a given noise requirement. It should be no

ticed that the total noise requirement is also determined by the ether noise 

sourees discussed in the following sections. The kJ noise requirement is only 

a fraction of the total noise requirement. 

The output-related kT /C noise of the switched capacitor DAC can be calcu

lated as fellows: 

( 4.20) 

where G = -ft;. Req = 1,1c is the equivalent resistor value of the switched 

capacitor DAC. The output voltage swing is determined by 

vout = v,.ef * G * K 
rms .j2 (4.21) 

J( is the sealing used in the noise shaper to prevent it from becoming instable. 

When using a second-erder or third-order noise shaper the maximum input 

signa! is approximately -3 dB which means that J( = 0.707. 

The opamp described in 4.7 allows for an output voltage swing of 4.2 VPP 
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or 1.5 V,.ms with distortion figures better than 100 dB. In a CMOS process 

the maximum supply voltage is 5 V. To obtain a symmetrical output voltage 

swing the reference voltage should be 2.5 V. 

Combining equations 4.21, 4.20 results in: 

( 4.22) 

Once the minimum required capacitance value has been calculated from 4.22 

it is possible to calculate the on-resistance of the switches. The time constant 

of the on-resistance and the capacitor is often chosen to have a value which 

is much smaller than the doek period. The on-resistance of a MOS switch 

depends on the effective gate driving voltage and the size of the switch, 

according to: 

1 J.l Cox W 
R - where k = ---

on - (Vcs- VT) * k) - 2 L ( 4.23) 

In the switched-capacitor DAC, the sourees of some MOS switches are con

nected to the reference voltage and some are connected to ground level (zero 

volt). Depending on the difference between the reference voltage and the 

driving voltage on the gate it has to be decided to take an NMOS switch, 

a PMOS switch or even a double switch with both NMOS and PMOS m 

parallel to obtain the smallest chip area for the switch. 

4.6.2 Opamp noise 

A common way to model the noise of an opamp is to concentrate the noise in 

equivalent input noise sourees at the input of a noise-free opamp. For every 

input an equivalent input noise voltage souree and an equivalent input noise 

current souree are needed. The values of the equivalent input noise sourees 

are dependent on the internal noise sourees that are physically present. The 

opamp described in section 4.7 is designed in full CMOS, so the equivalent 

input noise current souree can be neglected. The equivalent input noise volt-
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age souree consistsof all the noise sourees of the individual CMOS transistors 

which comprises three terms: 

• Thermal noise of the gate-series resistance. The maximum gate-series 

resistance is present when the polysilicon gate is laid out as a single 

strip of length W and width L, which is contacted at one end. This 

resistance should be much lower than the channel resistance of the 

transistor. To achieve this it is wise to make the actual W /1 of the 

transistor by putting more small transistors in parallel. Each factor 2 

split-up results in a factor 4 reduction of the gate-series resistance. 

• Thermal noise of the channel resistance 1/s. In an opamp the noise of 

several transistors, e.g. tail-current and bias-current sources, have no 

in:fiuence, because they introduce common-mode noise currents . The 

noise of cascode transistors is often negligible because a variation of the 

cascode gate voltage induces a much lower current than the current of 

the transistor which is cascoded. In the two-stage Miller opamp as 

discussed in 4. 7 the first stage has a gain of almost 60 dB for lower 

frequencies. That means that noise generated in the second stage is 

negligible. 

• 1/ f noise is inversely proportional to the area (W*L) of a transistor. B y 

increasing the area the 1/f noise can be reduced. However, this goes to

gether with more parasitic capacitance on souree and drain nocles and 

gate. Soa trade-off has to bemadebetween area to reduce 1/f noise and 

area to obtain a specific bandwidth. In general, NMOS transistors have 

much higher 1/f noise than PMOS transistors. Measurements in our 

p-substrate CMOS processes showed a factor 6 difference in equivalent 

input noise voltage. NMOS transistors also have the disadvantage that 

the substrate noise generates a current in the transistor depending on 

the transconductance of the backgate (smb), because the backgate is di-
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rectly coupled to the substrate. For this reason PMOS input transistors 

are used in the opamps. Fig. 4.12 shows the measured equivalent input 

noise speetral density of the folded cascode opamp. The thick lines give 

the theoretica! noise speetral density for both 1/f (e1;t = 17nV/VHz) 

and thermal noise (etherm = 7nV/VHz). Several chips have been mea

sured. It can be seen that the mean value for the measured noise is 

almost equal to the simulated noise figures. The power speetral density 

M-M mean 
.......... min amplitude 
---. max amplitude 
- 1/f panaces 

~ - thermal panaces 

~ 
~ ~ "' ~ ' ~ ~ ~ ~ . (' , . 

·~ ~ 

~ --~ ' 
' ~ ._ 

........ . 
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""' . . ~'G 

I".. -.. ....... .___ ~ -
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.. ····· .... .. ~ . . 

Hf Hf 
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Figure 4.12: Equivalent input noise density of folded cascode opamp 
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at lower frequencies is dorninated by the 1/f noise components. Above 

10 kHz the noise speetral density is deterrnined by the thermal noise 

of the transistors . 

The thermal output noise power of the opamp used in the DJ A converter in 

the audio band can be computed as follows: 

( 4.24) 

The 1/f noise output noise power is equal to: 

( 4.25) 

ftow is the lower audio-band limit (20Hz), while the factor 1000 calculates 

the density from lkHz back to 1Hz. 

4.6.3 High-frequency opamp noise folding back due 
to sampling process 

Due to the fact that the sample frequency is lower than the broad-band 

noise of the opamp, undersampling takes place. The initia! continuous-time 

braad-band noise spectrum is increased by the factor of undersampling due 

to aliased braad-band noise [27]. So for a low-noise design the bandwidth of 

the opamps has to be reduced to a minimum in order to prevent excessive 

undersampling. For reasons of good settling behaviour a minimum unity gain 

bandwidth is required of approximately 4 or 5 times the sample frequency. 

Because of the fact that the braad-band noise is deterrnined completely by 

the thermal white noise, the total white noise at the output of the opamp 

can be expressed as: 

N out (j, ) 2 f ( G)2 funity-gain 
white b = etherm * J b * 1 + * 2 * !s ( 4.26) 
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4.6.4 Noise due to feedback resistor 

The feedback resistor Rfb deterrnines the output voltage swing for a given 

value of the DAC capacitor and fora given sample frequency. From equation 

4.21 the value of R1b can be derived as follows: 

vout * J2 
Rfb == rms 

'VreJ *I<* fs * Cdac 
( 4.27) 

A disadvantage of using a feedback resistor instead of a feedback switched 

capacitor is that the output voltage swing changes as a function of the sample 

frequency. Sa if the converter is used in different applications with different 

sample frequencies the value of the feedback resistor should he adjusted to 

obtain a constant output swing. The total noise power at the output due to 

the feedback resistor equals 

( 4.28) 

4.6.5 Noise due to feedback switched capacitor 

The feedback resistor discussed in the previous section can be replaced by a 

switched capacitor with an equivalent resistor value equal to: 

( 4.29) 

The advantage of using a switched-capacitor feedback resistor is that the 

output voltage swing remains constant when the sample frequency changes . 

A disadvantage is the distartion due to Ron modulation etc.(see also section 

4.3). 

Another disadvantage is that in the switched-capacitor sampler high-frequency 

noise is aliased into the audio band due to the sampling process again. The 

braad-band output noise is determined completely by the thermal white noise 

of the opamp multiplied by the high-frequency gain due to the capacitive 

feedback around c fb and cd. 
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The total noise power at the output due to the switched-capacitor feedback 

IS: 

Nout kT 2 !b 2 1 Cd 2 !unity-gain 
c.c-fb ~ C-f + etherm * Jb * -C * * f 

s fb s 
( 4.30) 

4.6.6 Total noise of 1-bit D /A conversion system 

The total analogue noise at the output of the 1-bit D /A is obtained by adding 

the individual noise contributions given by equations 4.22,4.24, 4.25, 4.26 and 

( depending on the feedback network) equation 4.28 or 4.30. 

The total noise of the complete 1-bit DI A conversion system can be found 

by adding the total analogue noise to the quantization noise in the digital 

filters and the noise shaper. 

Chapter 5 gives some examples how to calculate the total noise in a Bitstream 

D /A conversion system. 

4.7 Design of folded-cascode Milier opamp 

The folded-cascode Miller opamp (fig.4.13) used in our full CMOS 1-bit 

switched capacitor DI A converters can be split-up into three major parts: 

the input stage, a level shift between the input and output stage and finally 

the Milier output stage. The folded-cascode input stage has PMOS input 

transistors with the N-well connected to their souree to eliminate the back-

gate effect. In this way, the opamp is less sensitive to voltage variations on 

the power supplies and the substrate. Instead of using a PMOS mirror for 

the differential to single-ended conversion, here a NMOS current mirror has 

been implemented, because of its better frequency performance. The NMOS 

mirror can have a very dominant role in the total noise performance of the 

opamp, due tothefact that the equivalent 1lf noise voltage of a NMOS tran

sistor is a factor 6 higher compared with a PMOS transistor. To decrease 

the noise due to the NMOS mirror it is necessary to increase the transcon-
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Figure 4.13: Folded-cascode Milier opamp 

ductance ratio between the PMOS input pair and the NMOS m.irror. The 

transconductance of the NMOS m.irror should be as low as possible. How

ever, this goes tagether with an increase of the gate-souree voltage of the 

mirror transistors which is equal to the output voltage of the first stage. A 

level shift adapts the higher DC level of the first stage to the lower DC level 

of the output stage. The level shift is implemented with a NMOS souree 

follower. 

The unity gain bandwidth of the complete opamp is determined by the ratio 

between the transconductance of the input pair and the Milier capacitance 

in the output stage. To obtain very low equivalent noise figures the transcon

ductance ( s) of the input pair has to be large ( s = 3mA/V). For reasans 

of settling the unity gain bandwidth needed in the switched capacitor D / A 

converters is 4 or 5 times the sample frequency of the converter. If the band

width of the opamp is higher, too much high-frequency noise of the opamp 

will be folded back into the audio band, as shown in section 4.6.3. 
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4.8 Fully differential D /A converter 

To obtain distartion figures and S/N ratios better than 100 dB it is necessary 

to design the 1-bit DJ A converters in a differential way. In a fully differential 

design cross-talkor other disturbances have much less in:fluence on the perfor

mance. In fig.4.14 a fully differential1-bit D/ A converter is shown. Actually, 

there is only a small difference when compared with the non-differential cir

cuitry shown in fig.4.8 . The differential output of the DAC is dumped to 

the reference voltage in fig.4.8 and it is used to supply a second oparop in 

fig.4.14. Only one extra oparop is needed to make a fully differential circuit. 

Such a differential 1-bit D/ A converter (TDA1547) is integrated in a BI-

Rfb 

Cfb 

CL +pul a 

Vref 

~~ 
Cln-l- -l-puls 

Cln 

fcth 
CL-l CLnl +puls 

Cfb 

Rfb 

Figure 4.14: Fully differentiall-bit D/A converter circuit 

MOS process, without the digital oversampling filters and the noise shaper. 

It is a stand-alone 1-bit D /A converter. It has to be used in combination 

with a CMOS chip (SAA 7350) containing a digital third-order noise shaper 

eperating at 192 times oversampling. The performance of the stand-alone 

BIMOS converter in combination with a separate digital chip is better than 

the performance of the complete CMOS converter. A stand-alone DAC is 

much less sensitive to substrate effects and cross-talk due to the digital part. 
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BIMOS offers several other advantages, e.g. higher power supply voltages, 

better shielding, lower thermal and 1 lf noise in bipolar transistors. 

Table 4.1 and table 4.2 show some results of the two chips. It can he seen 

that the BIMOS 1-bit DI A converter achieves a true 18-bit resolution with an 

excellent differential and absolute linearity, while the CMOS D /A converter 

performs 16-bit resolution. Appendix 3 shows a photograph of a complete 

THD+Noise 
Dynarnic range 
Digital silence 

Cross-talk betw. channels 
Power dissipation 

Power supply 

-102 dB (1 kHz 0 dB signallevel) 
108 dB (1 kHz -24 dB signallevel) 

112 dB 
-110 dB 
750 mW 
+1- 5 V 

Table 4.1: Measured performance of BIMOS stand-alone 1-bit DAC (TDA1547). 

THD+Noise 
Dynarnic range 
Digital silence 

Cross-talk betw. channels 
Power dissipation 

Power supply 

-98 dB (1 kHz OdB signallevel) 
103 dB ( 1 kHz -24 dB signal level) 

104 dB 
-100 dB 
375 mW 
+5V 

Table 4.2: Measured performance of complete CMOS 1-bit D/A conversion sys
tem (SAA 7350) 

CMOS 1-bit D/ A converter(SAA 7350) . This chip contains a third order noise 

shaper for both channels (left and right), a serial interface to communicate 

with digital upsampling filters and two differential DI A converters (left and 

right ). On the right-hand si de of the photograph the analogue part is shown. 

It can he seen that the layout is very symmetrical for both channels. The 

analogue part consists of the differential switched-capacitor circuits shown in 

fig.4.14 and the folded-cascode Miller opamps shown in fig.4.13. 
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Chapter 5 

Examples of noise calculations 
in two Bitstream D /A 
couverters 

In the past several types of switched-capacitor Bitstream D /A converters 

were realized which are used nowadays in all kind of different application 

areas. It is the intention of this chapter to give a short overview on the 

performance limitations of two converters used in medium-end and high-end 

CD players, the SAA 7350 (BSD AC) and the TDA154 7 (DAC-7). It will be 

shown that in several applications the performance of the devices are lim

ited by the total analog noise they produce. In some applications the noise 

shapers will play a dominant role in the total converters performance. 

The examples in this chapter do not only give the performance limita

tions of a converter. It also tells what noise sourees are the most dominant. 

This can be very advantageous if someone is interested in optimizing to

days converters towards better resolutions or designing new converters in the 

fut ure. 

Appendix 6.3 gives more information about the Bitstream D/ A converters 

available at the moment. The present range comprises: 

• TDA1547 
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Optimum performance stereo Bitstream DI A when used with the noise 

shaper in the SAA7350I51. A new chip is in development to use in 

combination with the TDA1547. This is the TDA1307 which is a top

of-the-line Bitstream digital audio filter with third or even fourth order 

noise shaping. 

• SAA 7350/51 

High performance stereo pure Bitstream DI A with multiple input for

mat, third order noise shaping and differential output for higher per

formance; can be used with the digital filter in the SAA 7322123. 

• SAA 7322/23 

Mid-performance stereo Bitstream D /A with digital filter and post filter 

• SAA7341 

Entire CD decoding funtion in one IC (including 1-bit D/ A conversion) 

for use in portable and mid-fi markets. 

97 



5.1 SAA7350 and SAAA7351 

The SAA7350/51 chip can be used in several manners. The sam

ple frequency is variable. Some applications use fs=l28x44.lkHz and 

some 192x44.1kHz. Some applications use an external feedback resis

tor (SAA 7350) and some use the internal switched capacitor (SAA 7351) 

feedback network. Calculations will be clone on four different applica

tions. The capacitor value of the 1-bit D/ A converter is 3pF, while 

the the switched-capacitor sampler has a capacitance of 3.5pF. The 

converter is used in a differential mode while all equations where de

rived for a non-differential circuit. The impravement in total S/N for 

a differential circuit is 3 dB. 

- application 1: fs=128x44.1kHz, external feedback resistor (SAA7350) 

- application 2: fs=128x44.1kHz, internal switched-capacitor sam-

pler (SAA 7351) 

- application 3: fs=192x44.1kHz, external feedback resistor (SAA 7350) 

- application 4: fs=192x44.1kHz, internal switched-capacitor sam-

pler (SAA 7351) 
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5.1.1 application 1 

specifications 

- Sealing in noise shaper K = -4dB ~ 0.65 

- vout = 1 V 
rm3 

- V,.ej = 2.5V 

- Opamp specifications: 

funity-gain = 25M HZ 

etherm = 7n Vj V'if; 

e111 = 17nVjVHz@lkHz 

- fs = 5.6448M HZ 

- fb =20kHz 

- Cdac = 3pF ====> Req = 59k 

- eq: 4.27 Rfb = 51k ===> G = 51k/59k = 0.85 

N oise calculations: 

eq: 4.25 N~j}(Jb) = 6.83JL V 2 

eq: 4.28 NR.~~ = 16.89JL V 2 

99 



SjN = v:outj Nout = 102dB rnts total 

S/Ndijferentialntode = 105dB 

S/Nl- bitcoder@- 4dBinputsignal = 103.7dB 

S/Nmax = 101.3dB 
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5.1.2 application 2 

specifications 

- Sealing in noise shaper I< = -4dB ~ 0.65 

- vout = lV 
rm.7 

- Vref = 2.5V 

- Opamp specifications: 

funity-gain = 25M HZ 

etherm = 7 n V I yfl[Z 

e111 = 17nVjyil[Z@lkHz 

- fs = 5.6448MHz 

- fh =20kHz 

- Cdac = 3pF ====> Req = 59k 

- eq: 4.27 and 4.29 C1b = 3.5pF ===> G = 51k/59k = 0.85 

N oise calculations: 

eq: 4.25 N~ï}Ub) = 6.83~t V2 

eq: 4.30 Nout = 34.42HV2 
C.c-fb r 
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SJN = v.out/ Nout = lOldE 
r~& total 

S / Ndifferential~ode = 104dB 

S/Nl- bitcoder@- 4dBinputsignal = 103.7dB 

S/Nmax = 100.8dB 
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5.1.3 application 3 

specifications 

- Sealing in noise shaper I< = -4dB ~ 0.65 

_ v.out = 1 V 
rms 

- V..e/ = 2.5V 

- Opamp specifica ti ons: 

funity-gain = 25M HZ 

etherm = 7n Vj .fH; 

e1;1 = 17n VjVJi;@lkH z 

- !s = 8.4672M Hz 

- fb =20kHz 

- Cdac = 3pF ====> Req = 39k 

- eq: 4.27 Rfb = 34k ===> G = 34k/39k = 0.85 

N oise calculations: 

eq: 4.25 Nfj}(!b) = 6.83pV2 

eq: 4.28 NR.~~ = 11.26pV2 
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S/Ndifferentialmode = 106.7dB 

S / Nl - bitcoder@ - 4dBinputsignal = 116.1dB 

S/Nmax = 106dB 
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5.1.4 application 4 

specifications 

- Sealing in noise shaper !{ = -4dB ~ 0.65 

- vout = lV 
rm8 

- Vref = 2.5V 

- funity-gain = 25M HZ 

- Opamp specifications: 

etherm = 1nV/VHz 

e111 = 11nVjVHz@lkHz 

is = 8.4672M Hz 

- fb =20kHz 

- Cdac = 3pF ====> Req = 39k 

- eq: 4.27 and 4.29 C1b = 3.5pF ===> G = 34k/39k = 0.85 

N oise calculations: 

eq: 4.30 Nout = 22.94eH V 2 
c.c-Jb r 
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SjN =V,.~~/ Nto~!z = 102.6dB 

Sj Ndifferentialmode = 105.6dB 

SjNl- bitcoder@- 4dBinputsignal = 116.ldB 

S/Nmax = 105.2dB 
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5.2 TDA1547 

The TDA1547 (DAC7) chip is a stand-alone 1-bit dac used in com

bination with the digital 1-bit noise shaper on the SAA7350 chip or 

in combination with the high-end digital filter and noise shaper chip 

TDA1307 (CD5B) . The sample frequency is variable. Some applica

tions use fs=128x44.lkHz and some 192x44.1kHz. All applications use 

an external feedback resistor. Calculations will he clone on two different 

applications. The capacitor value of the 1-bit D /A converter is 5pF. 

The converter is used in a differential mode while all equations where 

derived fora non-differential circuit. The impravement in total S/N for 

a differential circuit is 3 dB. 

- application 1: fs=128x44.1kHz, external feedback resistor 

- application 2: fs=192x44.1kHz, external feedback resistor 
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5.2.1 application 1 

specifications 

- Sealing in noise shaper J( = -4dB ~ 0.65 

- vout = lV rm3 

- Vref = 4V 

- Oparop specifications: 

funity-g ain = 25M HZ 

etherm = 5.5n V/ VHz 
e1;1 = 3.9nVjv'}h@lkHz 

- fs = 5.6448M Hz 

- fb = 20kHz 

- Cdac = 5pF ====> Req = 35k 

- eq: 4.27 R1b = 19.3k ===> G = 19.3k/35k = 0.55 

Noise calculations: 
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S/Ndifferentialmode = 109.7dB 

S/Nl- bitcoder@- 4dBinputsignal = 103.7dB 

S/Nmax = 102.7dB 
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5.2.2 application 2 

sp ecifications 

- Sealing in noise shaper K = -4dB ~ 0.65 

- vout =IV rms 

- v;.ef = 4V 

- Opamp specifications: 

funity-gain = 25M HZ 

etherm = 5.5n V I mz 
ei/!= 3.9nVj.jll';@IkHz 

- !s = 8.4672M Hz 

- /b =20kHz 

- Cdac = 5pF ====> Req = 23.6k 

- eq: 4.27 R1b = 12.85k ===> G = 12.85k/23.6k = 0.55 

N oise calculations: 

eq: 4.25 Nf'j}(!b) = 0.25,u V2 

eq: 4.28 NR.~~ = 4.26,u V 2 
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SfN =V:.~!/ Nto~~~ = I08.5dB 

S / Ndifferentialmode = 111.5dB 

SfNI- bitcoder@- 4dBinputsignal = 116.IdB 

S/Nmax = -110.2dB 
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Chapter 6 

Bitstream A/D conversion 

6.1 Introduetion 

In analog-to-digital conversion the bandwidth of the analog input sig

nal is usually limited to half the sampling frequency by means of an 

analog low-pass filter, after which sampling and quantization is clone. 

In this way an analog audio signal can be sampled, with for example 

a sampling frequency of 44.1kHz, and can subsequently be converted 

into a 16/18 bit pulse-code modulated signal. However, such an A/D 

conversion technique imposes very stringent requirements on the ana

log anti-aliasing filter and on the accuracy of the quantizer in order to 

achieve 16/18 bit performance. 

Couverters based on sigma-delta (2:::6..) modulation combine sampling 

at rates well above the Nyquist rate and digital filtering in order to 

exchange resolution in time for that in amplitude. Furthermore, these 

couverters are especially insensitive to circuit imperfections and com

ponent mismatch since they employ only a two-level quantizer, and 

that quantizer is embedded within a feedback loop. 

A 2:::6. modulator consistsof an analog filter (e.g. switched capacitor) 
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and a course quantizer (1-bit) and a 1-bit D /A converter in a feed

back loop. Tagether with the filter, the feedback loop acts to attenuate 

the quantization noise at low frequencies while emphasizing the high

frequency noise. Sirree the signal is sampled at a frequency which is 

much greater than the Nyquist rate, high frequency quantization noise 

can he removed without affecting the signal band by means of a digital 

low-pass filter operating on the output of the :E~ modulator. 

For audio applikations the digital filter supresses the high frequency 

quantization noise above the band of 20kHz. After the filter opera

tion the sample frequency can he reduced to the normal audio sample 

frequency of for example 44.1kHz by means of subsampling (or down

sampling). The complete digital filter in combination with subsampling 

is also called a decimating filter. More information of decimating filters 

can be found in [4]. 

Fig.6.1 shmvs the block diagram of such an A/D conversion system and 

fig .6.2 shows a block diagram of the :E6. modulator. 

Using an all switched capacitor A/D implementation has the same ad

vantages as already explained in the chapters about Bitstream D /A 

conversion, e.g. immunity for doek and data jitter, time constants can 

be realized with a very high accuracy and all the components needed 

in a switched-capacitor circuit can be integrated in the existing CMOS 

processes. In chapter 3 the theory of a complete digital sigma-delta 

modulator was already discussed. For the sigma-delta A/D converter 

the same principles can he used. For this reason we only have to discuss 

the question how to implement these kind of converters. The questions 

about what oversampling ratio or what loop-filter order is needed can 

be derived from the theory described in chapter 3. 

In the following sections practical implementations of first order and 
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Figure 6.1: Block diagram of a Bitstream A/D conversion system 

. 

on 
I +-o-- G ·~ FF 

y 
r-- - , 

alog i~ - -E A 1 bit 
I th 

1 bit 
DIA 

in the audio-band: 

I y = I+ R .1 + ~- G I 

Figure 6.2: Block diagram of a sigma-delta modulator 
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second order :E6.. converters will be discussed successively. Third order 

coders (from Philips) are in development now (SAA7360) and will come 

on the market very soon. 

One remark to a first-order converter: in a first-order converter there 

is only one integrator so there is no difference between a feedforward 

or a feedback implementation as discussed in section 3.3.4. 

Higher order coders can be implemented in both structures. In section 

6.3 an example will be given of asecondorder coder build in a feedback 

structure. 

6.2 First-order ~6 A/D converter 

Fig.6.3 shows an implementation diagram of a first order sigma-delta 

converter. The switched capacitorDIA in the feedback loop is the same 

as already discussed in chapter 4. The performance of the complete 

AID converter is dominated by the performance of this DI A converter 

(see also section 3.3.3). 

If the input signalis a voltage one needs a switched capacitor sampler. 

The input of the opamp behaves like a virtual earth point which per

forms the subtraction of the currents from the input sampler and the 

switch-capacitor DI A. (The subtraction point is normally drawn in a 

block-diagram of a sigma-delta modulator, see also fig.6.2.) 

If the input signal is already a current it can directly be coupled to 

the virtual earth point of the opamp. The sampler which actually per

farms the voltage to current transformation isn't necessary in that case. 

In digital servo applikations for Compact Disc we even implemented the 

first order sigma-delta as shown in fig .6.5. The integrator is in this case 

just a big capacitor outside the chip. This saves area and dissipation on 
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Figure 6.3: Implementation of a first order sigma-delta A/D converter (voltage 
input). 
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Figure 6.4: Implementation of a first order sigma-delta A/D converter ( current 
input). 

116 



the chip. If the capacitor is larg~ enough the sumrnation point actually 

behaves like a virtual earth again. The signal on the camparator is very 

small so it should be very sensitive. One sigma-delta converter only 

needs a chip area of about 0.15mm2 in a 0200 CMOS proces. On the 

complete digital servo chip (TDA1301T) six of these couverters perform 

the analog-to-digital conversion of the currents from the photodiodes. 

In one of the lectures during the time-discrete course the digital servo 

compact-disc applikation and the used sigma-delta converters will be 

discussed in more detail. 

. 
liN 

Figure 6.5: Very cheap implementation of a first order sigma-delta A/D converter 
as used in digital servo applikations. 
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6.3 Second-order ~.6. A/D converter 

Fig.6.6 shows an implementation of second order sigma-delta modula

tor being build in a feedback structure (see also sectien 3.3.4). It is a 

fully differential configuration to ensure high power supply rejection, 

reduced doek feedthrough and switch charge injection errors. The two 

identical integrators each consist of an amplifier, two sampling capaci

tors C1 and two integrating capacitors C2 • 

Operatien of the modulator is controlled by a nonoverlapping two-

•• -VAEF+ ' 
r---------------------~-----------------------<·· . 

~EF· 

.-VAEF· 

VAEF+ 

Figure 6.6: Implementation of a second order sigma-delta A/D converter (feed
back structure) 

phase doek. During phase 1 all of the switches labeled S1 and S3 are 

closed, while those labeled s2 and s4 are open, and the input to each 

integrator is sampled onto the capacitors C1 . In phase 2 switches S 1 

and s3 open, while s2 and s4 close, and charge stored on cl is trans

ferred to C2 . During this phase, the closing of switches S2 has the effect 

of subtrading the two-level DI A network from the input ot each inte

grator. In this way the sampler capacitor and the DI A capacitor as was 
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shown in the implementation diagram of the fl.rst-order :E.ó. modulator 

(fig.6.3) can be combined. More information about this converter can 

be found in [33]. 

Also here the implementation will be completely different if the input 

signa! would have been a current input already. Also in a second or 

higher order coder it is possible to skip the first opamp. It goes to far 

to discuss all these different structures and implementations here. 

The schematics described may help you in making a good decision for 

choosing the cheapest converter well-suited for your problem !! 

For those whowant to design an A/D converter without having much 

knowledge about sigma-delta A/D couverters use can be made of a spe

cial tool developed at the Research Labs (contact person Guido Sch

rooten) . This tooi is very usefull to help a designer with the synthesis 

of Sigma-delta A/D converters. Some experts put all their knowledge 

about E.ó. couverters in a data-base. Depending on the specifications 

it can generate a complete schematic (in future maybe even a complete 

layout !!). 
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Appendix 1 

Suppose that the input signal of a time-discrete integrator is: 

i(n) = Vicos(nO)u(n), (6.1) 

where u( n) is the unit step function. The output of the integrator due 

to this input signal i(n) is: 

00 

x(n) = L h(n- m) i(m), (6.2) 
m=-oo 

where h(n- m) is the impulse response of the integrator. The impulse 

response of a time-discrete integrator is a step function, so we get the 

following equation: 

00 

x(n) = L u(n - m) 1/2 Vi ( eim 8 + e-jm 8 )u(m) (6.3) 
m=-oo 

For n 2:: 0 this equation can be rewritten as: 

n n 

x(n) = 1/2 Vi L e(jB)m + L e-(jB)m (6.4) 
m=O m=O 

(6.5) 

Combining equations 6.4 and 6.5 results in: 

_ . [1 _ ei(n+l)B 1 _ e-j(n+l)Bl 
x(n) - 1/2 Vi ·e + ·8 1- eJ 1- e-J 

(6.6) 

After some mathematica! manipulation the next equation is derived: 

[
1- cose + cosnO- cos(n + 1)8] 

x(n) = 1/2 Vi 1- cosO (6.7) 
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cosnO- cos(n +I)() can also he written as -2 * sin 2n:po *sin -;8 • 

For () ~ 1: sin() ~ () and cos() ~ I - o; 
On those assumptions equation 6. 7 can he approximated hy: 

x(n) ~ i sin(n 0) (6.8) 

where () = 27r fd f, 
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Appendix 2 

Some product information about Bitstream Converters: 
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Top-gradB stBrso bitstraam 
convBrslon DAC TDA1547 

1111111111111 
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The TDA 1547 (Fig.1) is a 
BICMOS stereo 1-bit D to A 
converter without noise shaping, 
digital filtering or post filtering. lt is 
intended tor use in conjunction 
with the 3rd-order noise shaper in 
the SAA7350. This 2-chip 
approach results in optimum 
performance D to A conversion by 
reducing crosstalk between the 

type 

TDA1547 

+ 5 vdlg 

+ 5 vdlg 

- s vdlg 

THD + N at tuil-
scala (0 dB) 

(dB) 

-101 typ. 

(0.0009%) 

to analog 
oulput srage 

6 

7 

8 

9 

15 

+ 5 Van --c:::::Jr--,..--.:.
1 6
:::.-j 

analog and digital sections of the 
circuitry. Furthermore, the 
BICMOS process allows MOS 
transistors to ba used tor the 
digitallogic and drivers. and 

bipolar transistors to be used to 
achieve low noise analog circuitry. 
This optimizes speed and reduces 

.digital noise to achieve a signal to 
noise ratio of 113 dB. Other 
precautions taken to ensure 
maximum immunity to crosstalk 
are: 
• bipolar transistors are used in 

the analog sectien 

dynamic range crosstalk 

(dB) (dB) 

111 typ. -115 min. 

LOG IC LOG IC 

& & 

DRIVERS DRIVERS 

32 

31 

30 

27 

26 

SWITCHED SWITCHED 
CAPACITOR CAPACITOR 
NEIWORK NETWOAK 

18 

TDA1547 

AIGHT CHANNEL LEFT CHANNEL 

• left and right channels are fully 
separated 

• there are separate supply lines 
tor the analog and digital 
sections 

;J; 

;J; 

lo analog 
output slage 

-5 vdlg 

-5 vdlg 

+ 5 vdlg 

-svdlg 

Stock diagram of to~rads bitstrsam conversion DAC TDA1547 



High-performance stereo 
bltstresm conversion DACs 
SAA7350 snd SAA7351 

1111111111111 
IIVJ.W.\\ 11 
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The SAA7350 (Fig.2) is a stereo 
pure bitstraam conversion DAC 
(i.e. no digital filtering or post 
filtering). lt has an extremely 
flexible input interface enabling it 
te be used with any digital filter up 
to 20-biU8f

6
• The analog 

performance is enhanced by the 
use of 3rd-order noise shaping 

DATAL 

DATA A 

CLOCK 

word selecl 

input 
selection 

oscillator 

(256 t 5 or 
3641s) 

-!--< 
- f-t 
-!--< 
- !--< 

-f-t 

MULTIPLE 
INPUT 

INTERFACE 

r 

TIMING 
& 

CONTROL 

I 
~ 

system clock 
outpul 

and a differential mode DAC 
output for each channel. 

The SAA7351 is a version that 
includes a switchad-capacitor 
resiStor on the integrating DAC so 
that the amplitude of the output 
tracks linearly with frequency. This 
makes the SAA7351 particularly 
suitable for applications in which 
different sampling frequencies are 
required (e.g. digital amplifiers). 

type THD + N at full· 
scale (0 dB) 

(dB) 

SAA7350 -96 typ. 

(0.001%) 

SAA7351 -87 
typ.(0.004%) 

r-+ I - bit outpul (L) 

3 RO 

Features 
• multiple input formats up te 20-

bit, 81. 
• choice of two system clock 

frequencies 
• internal oversampling te 128f& 

or 1921, 
• third-order noise shaping te 

enhance performance 
• differentia! mode output 

contiguration 

dynamic range digital silence 

(dB) (dB) 
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Simplified block diagram of pure txtstream conversion DAC 
SAA7350151 



Mld-performanes stereo 
bltstream conversion DACs 
SAA7322 and SAA7323 

11111111111111111 
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The SAA7323 (Fig.3) is a 
bitstraam conversion stereo DAC 
incorporating a 4f5 digital filter and 
post filtering. Aftar the input signa! 
has passed through the 4f5 filter 
and been oversampled further to 
256f

5
, it is subjected to noise 

shaping to imprave the analog 
performance. Aftar D to A 
conversion, activa 3rd-order lew
pass post filtering can ba 
performed using uncommitted op
amps in the IC. The SAA7322 is a 
version of the SAA7323 with a 
relaxed specification. 

oscillator 

Features 
• 12S input format 
• 4f1 digital FIR filter 
• intemal oversampling to 256f1 

• 2nd-order noise shaping to 
imprave analog performance 

• uncommitted op-amps for 3rd
order post filtering 

• attenuation, de-emphasis and 
mute controls 
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Simplified block diagram of mid-performance bitstream conversion DAC 
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Appendix 3 
digital analogue 

Left 

Right 

Figure 6. 7: Photograph of a full CMOS 1- bit D /A conversion system (SAA 7350) 
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