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SAMENVATTING

In digitale filters kunnen niet-gewenste oscillaties optreden ten gevolge

van kwantisatie en overflow. Deze eindige-woordlengte effecten worden in dit

verslag voor tweede-orde direct-form digitale filters beschreven.

Bij zero-input kan kwantisatie aanleiding geven tot limit-cycles. Indien

de kwantisatievorm rounding is, kunnen ze meestal beschreven worden met het

model van Jackson. Magnitude truncation en controlled rounding als kwantisa

tievorm geven minder minder aanleiding tot limit-cycles. Als ze hierbij

optreden dan zijn ze vrijwel zeker van periode een of twee. Controlled roun

ding behoudt deze eigenschap ook bij konstante (dc) input.

Bij sinusvormige input kunnen ten gevolge van kwantisatie subharmonischen

ontstaan. In dit verslag is een poging gedaan om dit verschijnsel bij roun

ding te beschrijven met een gemodificeerd model van Jackson. Het model is

uitvoerig getest met een nieuw ontwikkeld algoritme, dat gebruik maakt van

een paar nieuwe begrenzingen voor het foutsignaal die hier ook worden afge

leid. Hierbij bleek dat het model vaak juist is, maar dat er ook situaties

zijn waarin het model niet voldoet.

Overflow-correctie kan oscillaties veroorzaken die erg groot in amplitude

zijn. Ze kunnen in de hier behandelde filters worden voorkomen door satura

tion als overflow-correctie toe te passen. Wordt two's complement overflow

correctie toegepast, dan treden dergelijke oscillaties vaak op. Indien de

kwantisatie-effecten verwaarloosd worden, kan bij sommige filtercoefficien

ten zelfs chaos optreden. Met behulp van een nieuwe stelling wordt deze

chaos ook aangetoond
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ALGEMENE THEORIE

Inleiding

Dit boofdstuk bebandelt de lineaire, tijdonafhankelijke, tijddiscrete

systemen. De tbeorie die biermee samenhangt zal in bet kort worden bespro

ken. Voor een meer uitvoerige bebandeling kunnen referenties [1,2] geraad

pleegd worden. Na de bebandeling van de lineaire tbeorie zal worden nagegaan

welke effecten er optreden als een tij ddiscreet systeem als een digitaal

filter geimplementeerd wordt op een digitale rekenmacbine. Dan zal blijken

dat bet geimplementeerde systeem niet meer lineair is. De gevolgen biervan

op bet gedrag van dit systeem zullen in bet kort besproken worden en vormen

een inleiding op de volgende boofdstukken.

De differentievergelijking

Voor een lineair, tijdonafhankelijk, tijddiscreet systeem kan, analoog aan

de differentiaalvergelijking bij tijdcontinue systemen, een differentiever

gelijking worden afgeleid. Deze geeft bet verband aan tussen bet ingangssig

naal u(n) en bet uitgangssignaal y(n) volgens

N

2~y(n-k)
k-O

a - 1.o
(1.1)

De orde van bet systeem wordt bepaald door bet maximum van N en M. Voor

een tweede-orde systeem wordt formule (1.1) dus

2

2~y(n-k)
k-O

a - 1.o
(1. 2)
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De impulsresponsie

De responsie op het signaal 6(n) noemt men de impulsresponsie h(n). Hier

bij is 6(n) de deltafunctie, die als voIgt gedefinieerd is:

6(n) - I

6(n) 0

voor n - 0,

voor n ~ O. (1. 3)

Uitgaande van de differentievergelijking geldt aldus

h(n)

N

-2 (~h(n-k)}
k-l

+ b .
n

(1.4)

Voor een causaal (praktisch) systeem is h(n) - 0 voor n < O. We kunnen elk

wi1lekeurig ingangssignaal splitsen in (oneindig veel) deltafuncties met

bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren, volgens

co

u(n) 26(k) ,u(n-k).

k--co

(1. 5)

Omdat we te maken hebben met een lineair tijdonafhankelijk systeem gaat de

totale responsie hiermee over in

co

y(n) 2h(k) ·u(n-k) .

k--co

(1. 6)

Deze ui tdrukking noemt men de convolutiesom (Vergelijk deze weer met de

convo1utie-integraa1 bij tijdcontinue systemen). In uitdrukking (1.6) ziet

men dat h(n) bepaa1t in welke mate de oude ingangswaarden meegewogen worden.

Indien de impu1sresponsie nul wordt na bepaa1de tijd, spreekt men van FIR

(Finite Impulse Response) systemen. Indien de impu1sresponsie h(n) oneindig

lang is, spreekt men van IIR (Infinite Impulse Response) systemen. FIR-fil

ters zijn rea1iseerbaar zonder terugkoppeling. In de differentieverge1ijking

komt dit tot uitdrukking in het feit dat aIle ai' met uitzondering van a
o

'

gelijk zijn aan nul. De impulsresponsie op het tij dstip n > 1, wordt dus

ge1ijk aan de waarde van b .
n
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Stabiliteit

Men spreekt van een stabiel systeem, indien ieder begrensd ingangssignaal

ook een begrensd uitgangssignaal veroorzaakt. Beschouw nu een begrensd in

gangssignaal u(n), met lu(n)1 s R, dan geldt er

ly(n)1

Indien

ao

2Ih(k) I
k--ao

ao

I2h(k)·u(n-k)

k--ao

Q < ao

ao

s R· 2Ih(k) I
k--ao

(1. 7)

(1. 8)

is het uitgangssignaal begrensd voor elk begrensd ingangssignaal en daar

mee is het tijddiscrete systeem stabie1. Deze voorwaarde is niet aIleen

voldoende, maar ook nodig.

De overdrachtsfunctie

De eigenfuncties van :en systeem zijn functies die, op een factor na,

onvervormd door een systeem komen. In tijddiscrete systemen zijn deze func

ties meetkundige rijen:

Het bijbehorende uitgangssignaa1 is dan

(1. 9)

y(n) (1.10)

Invu11en van (1.9) en (1.10) in de differentieverge1ijking 1evert

N
'\ n-kL ~.Y.z

k-O

->
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->

M
-k M

1: b ·z IT (z - z )
y k-O k N-M 11-1 II

U N
C·z

N
1: ~·z

-k
IT (z - q )

k-O J,J-l J,J

H(z) . (1.11)

De functie H(z) noemt men de overdrachtsfunctie van het systeem en deze is

weer overeenkomstig met de overdrachtsfunctie van tijdcontinue systemen. De

z in formule (1.11) noemt men de nulpunten van H(z). Ze geven aan bij welke
II

eigenfuncties van het systeem de overdracht nul wordt. De q in dezelfde
J,J

formule noemt men de polen van H(z). Ze geven aan bij welke eigenfuncties

het systeem in resonantie komt.

nUit de afleiding van (1.11) blijkt, dat y(n) - U·H(z)·z de particuliere

oplossing van de differentievergelijking is. Dit is slechts de oplossing van

het systeem, als de homogene oplossing nul is. De homogene oplossing volgt

uit de differentievergelijking zonder ingangssignaal en geeft dus de eigen

trillingen van het systeem weer. De homogene oplossing hangt samen met de

polen volgens

(1.12)

De coefficienten R volgen uit de beginvoorwaarden en kunnen nul worden
J,J

bij een geschikt gekozen begintoestand. De totale responsie is aldus

y(n) U.H(z).zn + (1.13)

De polen van een reeel tijddiscreet systeem zijn reeel, of complex toege

voegd. Reele polen leveren eigentrillingen op die verlopen volgens een

e-macht. Complex toegevoegde polen geven eigentrillingen die sinusvormig

verlopen.



- 8 -

De polen bepalen de stabiliteit van het systeem. Een systeem is stabiel

als de eigentrillingen begrensd zijn. Aan deze voorwaarde is volgens (1.13)

voldaan als er geldt

I q~ < 1, voor aIle ~ f [l,N]. (1.14 )

Men zegt ook: AIle polen van H(z) moeten binnen de eenheidscirkel liggen.

De overdrachtsfunctie H(z) kan ook gezien worden als de z-getransformeerde

van h(n). Dit voIgt uit het substitueren van (1.9) in (1.6):

y(n)

waarbij

H(z)

co

u·zn 2h(k).z·k - U·zn.H(z),

k--co

co
\ -kLh(k)·z .

k--110

(1. 15)

(1. 16)

Uit het voorgaande voIgt dat de overdrachtsfunctie H(z) de stationaire

oplossing van het systeem bepaalt en dat de polen van H(z) aangeven hoe het

inschakelverschijnsel verloopt.

Periodieke excitatie

Indien een tijddiscreet systeem geexciteerd wordt met een periodiek sig

naal met periode N, wordt ook het uitgangssignaal periodiek met dezelfde

periode. Dan kan men als voIgt afleiden:

co

y(n) 2h(k)·u(n-k)

k--co

Nr [ ~ h(k + N-m) ] -u(n-k)

k-O m-- 110

->

->
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h(k)

N-1

2 h(k) 'u(n-k),

k-O

co

2h(k + N·m).

m--co
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(1.17)

(1.18)

Het signaa1 h(n) noemt men de periodiek voortgezette impu1sresponsie.

Formu1e (1.17) staat bekend onder de naam periodieke convo1utiesom. Uit

formu1e (1.18) b1ijkt, dat h(n) periodiek is met periode N. Dit betekent dat

men slechts N waarden van h(n) hoeft te kennen om bij een gegeven ingangs

signaa1 u(n) het uitgangssignaa1 y(n) te bepa1en.

Ook in het frequentiedomein treedt een vereenvoudiging op. De z-getrans

formeerde van een periodiek signaa1 kan name1ijk slechts van nul verschi11en

op zekere discrete waarden van z, die gegeven worden door

z j21fkjNe (1.19)

Er is een transformatie naar het frequentiedomein, die enke1 voor de fre

quenties 21fk/N bestaat. Deze transformatie heet de Discrete Fourier Trans

formatie (DFT). Zij is uiteraard aIleen geschikt voor periodieke signa1en.

De DFT van een (periodiek) signaa1 g(n) wordt aangegeven met G
D

(k) en is

gedefinieerd vo1gens formu1e (1.20).

Ii-
N-1

\ -kL g(n),WN '

n-O

o :s k :s N-1. (1. 20)

We kunnen een periodiek signaa1 g(n) met periode N dus beschrijven met N

waarden in het tijddomein, of N waarden in het frequentiedomein. De terug

transformatie van het frequentiedomein naar het tijddomein ver100pt a1s

voIgt:

g(n) (1. 21)

Uit het voorgaande vo1gen twee methoden om de stationaire responsie van

een tij ddiscreet systeem met periodieke exci tatie te bepa1en. De eerste

methode werkt gehee1 in het tijddomein en bestaat uit het toepassen van de
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periodieke convo1utie. De tweede methode gaat via het frequentiedomein.

Daarbij wordt eerst de DFT van het ingangssignaa1 bepaa1d. Dan vo1gt YD(k)

uit formu1e (1.22). Tens10tte wordt YD(k) via formu1e (1.21) teruggetrans

formeerd en y(n) is bekend.

(1. 22)

Naast deze twee methoden om y(n) te bepa1en bestaat er nog een derde. Deze

derde methode berust op het invu11en van u(n) en y(n) in de differentiever

ge1ijking. Omdat beide signa1en periode N hebben, krijgen we na invu11en N

onafhanke1ijke verge1ijkingen, waaruit y(n) opge1ost kan worden.

Iweede-orde systemen

Elk tijddiscreet systeem en elk digitaa1 filter kan worden gerealiseerd

a1s cascade van eerste- en tweede-orde secties. Men kan dit inzien door

formu1e (1.11) op te sp1itsen. Om deze reden zijn eerste- en tweede-orde

secties be1angrijk in praktische systemen. In de eerste-orde sec ties worden

a11e ree1e polen en nu1punten gerea1iseerd en in de tweede-orde secties a11e

complex toegevoegde polen en nu1punten. Eerste-orde secties kunnen worden

gezien a1s een speciaa1 geva1 van tweede-orde secties. De differentieverge

1ijking voor tweede-orde systemen is gegeven in formu1e (1.2) en kan ook

worden geschreven a1s

y(n)

2

-2~y(n-k)
k-1

(1. 23)

Deze verge1ijking kan men rea1iseren met behu1p van de schake1ing van

figuur 1.1. Het b10k met de T is een tijdvertrager. De driehoekige b10kken

zijn vermenigvu1digers. Deze rea1isatie noemt men de (tweede-orde) transpo

sed direct-form.
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Figuur 1.1

Transposed direct-form (tweede-orde)

Een andere realisatie vinden we als we vergelijking (1.23) omschrijven

naar het volgende stelsel toestandsvergelijkingen:

2

x(n) -2 (~x(n-k)} + u(n),

k-l

y(n) (1. 24)

De variabelen x(n-l) en x(n-2) zijn hierbij de toestandsvariabelen van het

systeem. Het minimum aantal toestandsvariabelen is gelijk aan de orde van

het systeem.

Figuur 1.2

T

Direct-form (tweede-orde)
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Uitgaande van de vergelijkingen (1.24) komt men tot de realisatie van fi

guur 1.2. Deze realisatie noemt men de (tweede-orde) direct-form.

De eigenschappen van tijddiscrete systemen worden, zoals we hebben gezien,

voornamelijk bepaald door de polen van het systeem. Om deze reden wordt bij

de analyse van digitale filters vaak gekeken naar de realisaties waarbij

geen nu1punten in de overdrachtsfunctie voorkomen. Figuur 1.1 en 1.2 gaan

dan over in de vo1gende twee figuren:

Figuur 1.3

u(n)

+ y(n)

Transposed direct-form zonder nu1punten (tweede-orde)

Figuur 1.4

T

Direct-form zonder nu1punten (tweede-orde)

De polen volgen uit de homogene differentieverge1ijking:

o. (1.25)

Na z-transformatie krijgen we formule (1.26).

Y(z) . (1 + o ->

o (1.26)
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jO -jO 1i'k·Voor complex toegevoegde polen q1 - pe , q2 - pe gaat verge J ~ng

(1.26) over in (1.27):

2z 2pcos(O)'Z +
2

p o. (1.27)

In het geva1 van comp1exe polen kan de impu1sresponsie geschreven worden

a1s

hen)
pnsin«n+1)O)

sin(O)
(1. 28)

Voor ree1e polen q1 - r 1 , q2 - r 2 krijgen we uit verge1ijking (1.26):

2
Z o. (1.29)

De stabi1iteitseis Ipl < 1, Ir 1 1 < 1 en Ir 2 1 < 1, 1eidt tot figuur 1.5,

die bekend staat onder de naam stabiliteitsdriehoek. In gebied I bevinden

zich de comp1exe polen en in gebied II de ree1e polen. Een keuze van a 1 ,a2

buiten de driehoek 1eidt tot een instabie1 systeem.

Figuur 1.5

Stabi1iteitsdriehoek
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Kwantisatie

Indien men een digitaal filter wil gaan implementeren met behulp van een

digitale rekenmachine (een computer of een digitale signaalprocessor), wordt

men geconfronteerd met de eindige nauwkeurigheid van deze machines. Ten

gevolge hiervan kunnen de f11 terparameters a. en b. niet meer willekeurig
1 1

worden gekozen. Ze moeten representeerbaar zijn met een machinegetal. Oit is

een getal dat de rekenmachine kan opslaan in zijn geheugen.

Een tweede probleem is, dat ten gevolge van vermenigvuldiging van twee

machinegetallen, een uitkomst ontstaat die geen machinegetal meer is. Oeze

uitkomst moet gekwantiseerd worden om er weer een machinegetal van te maken.

Bij de kwantisatie ontstaat uiteraard een fout. Er zijn een drietal kwanti

satievormen die veelvuldig gebruikt worden, te weten rounding. magnitude

truncation en value truncation. Wat de verschillen zijn tussen deze kwanti

satievormen blijkt het duidelijkst uit figuur 1.6. Hierin is ~ de kwantisa

tiestapgrootte of het kleinste verschil tussen twee machinegetallen.

Figuur 1.6

output

rounding

input

output

magn. truncation

Kwantisatievormen

input

output

value truncation

input

In figuur 1.7 is een voorbeeld gegeven van een van de twee plaatsen waar

gekwantiseerd kan worden in een tweede-orde direct-form filter.

In dit geval vindt de optelling met hogere precisie plaats, dan die waar

mee het uitgangssignaal gepresenteerd wordt. De andere plaats waar gekwanti

seerd kan worden, is meteen na de vermenigvuldigers.



- 15 -

Figuur 1.7

Direct-form filter met kwantisator na de opteller.

Indien we kwantisatie voorstellen met Q[x(n)], waarbij x(n) de te kwanti

seren grootheid is, introduceren we bij iedere kwantisatie een foutsignaal

e(n) volgens

e(n) Q[x(n)] - x(n). (1. 30)

De geintroduceerde fouten e (n) kunnen vaak gezien worden als een extra

ingangssignaal, zodat de responsie van het filter opgesplitst kan worden in

een deel yl(n), tengevolge van het echte ingangssignaal en een deel y~(n)

ten gevolge van het foutsignaal e(n).

Bij rounding kan in sommige gevallen, met name als het ingangssignaal

behept is met ruis, het foutsignaal e(n) gezien worden als een witte ruis

bron, waarbij de amplitude uniform verdeeld is over het kwantisatie-interval

en waarbij e(n) niet gecorreleerd is met het ingangssignaal. Voor rounding

is het gemiddelde ruisvermogen P gelijk aan
e

P
e

2
o

e
-.l /).2
12

Limit-cycles en subharmonischen

(1.31)

Naast de mogelijkheid dat het geintroduceerde foutsignaal ruisachtig is,

kan het zich ook op een heel andere manier manifesteren. Ten gevolge van de

kwantisatie is het mogelijk dat een stabiel filter bij zero- input niet

terugkomt in de rusttoestand, maar blijft oscilleren. Dergelijke oscillaties

noemt men Limit-cycles. Beschouw bijvoorbeeld een tweede-orde direct-form

filter met a 1 - -1 en a 2 - 0.8, met rounder na de opteller of na de verme

nigvuldiger met a 2 . Beide gevallen geven hetzelfde resulaat, omdat de verme

nigvuldiging met a 1 een getal oplevert dat niet gekwantiseerd hoeft te wor-
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den. We nemen aan dat de rekenmachine aIleen gehele getallen op kan slaan.

Indien de machine nauwkeuriger kan rekenen, dan kunnen de hierna volgende

getallen met de maximale nauwkeurigheid vermenigvuldigd worden en blijft het

verhaal verder hetzelfde. In het filter kan nu, uitgaande van een bepaalde

begintoestand, het volgende signaal ontstaan:

y - 0, 2, 2, 0, -2, -2, ...

Dit signaal is een limit-cycle met periode 6.

Beschouwen we hetzelfde filter, maar nu met een sinusvormig ingangssignaal

van periode twee, dan is er weer een uitgangssignaal mogelijk met periode 6:

u -1, 1, -1, 1, -1, 1, ...

Y 1, 0, -2, -1, 0, 2, '"

In dit geval spreekt men van een subharmonische, omdat het uitgangssignaal

een langere periode heeft dan het ingangssignaal. Subharmonischen en limit

cycles zijn stationaire oplossingen van digitale filters.

Overflow

Een tweede tekortkoming van digitale rekenmachines is dat de machine

getallen niet buiten een bepaald bereik kunnen komen. Ook hiervoor moet dus

gecorrigeerd worden. De meest gebruikte correctiemechanismen zijn saturation

en two's complement. In figuur (1. 8) zijn deze twee correctiemechanismen

weergegeven. Het grootste machinegetal wordt hier voorgesteld door P. In

hoofdstuk 5 zal op deze mechanismen verder worden ingegaan.
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Figuur 1.8
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BEGRENZINGEN VOOR HET FOUTSIGNAAL

Begrenzing voor 1~~1nll

In dit hoofdstuk zullen we begrenzingen afleiden voor afwijkingen die

optreden in digitale filters met kwantisators ten opzichte van gefdealiseer

de digitale filters zonder kwantisators . We zullen ons beperken tot het

filter uit figuur 2.1, het direct-form filter met kwantisator na de optel

ler. Het plaatsen van de kwantisators meteen na de vermenigvuldigers heeft

tot gevolg dat de maximale afrondfout hooguit twee maal zo groot kan worden.

Figuur 2.1

Direct-form filter met kwantisator na de opteller

De kwantisator in het filter van figuur 2.1 kunnen we analoog aan (1.30)

vervangen door een foutenbron e(n), waarbij

e(n) (2.1)

Dan ontstaat het model dat in figuur 2.2 is weergegeven.

Het uitgangssignaal van het direct-form filter kunnen we nu schrijven als

de volgende convolutiesom:

n n n

y(n) -2 (u(m) + e(m)l·h(n-m) -2 u(m)·h(n-m) + 2e(m)·h(n-m). (2.2)

m-- CXl m-- CXl m-- CXl

Hierin is e(n) de fout ten gevolge van afronding op het tijdstip n en u(n)

is het ingangssignaal op dat tijdstip. De sommatie gaat slechts tot de n-de

waarde, omdat de impulsresponsie h(n) nul is voor n < O.
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Figuur 2.2

Direct-form filter met foutenbron e(n)

Bij deze splitsing is y(n) samengesteld uit twee termen. De eerste term

levert een bijdrage die gelijk is aan de responsie van een identiek filter

zonder kwantisatie. De tweede term vertegenwoordigt de afwijking van het

uitgangssignaal van een direct-form digitaal filter met kwantisatie ten

opzichte van hetzelfde filter zonder kwantisatie. We definieren analoog aan

hoofdstuk 1:

n

Yl(n) 2u(m) ·h(n-m), (2.3)

m--co

n

YII (n) 2e(m)·h(n-m). (2.4)

m--co

Uit formule (2.4) voIgt

n

Iyll(n)I \2e(m).h(n-m)\

m--co

co

\2e(n-k).h(k)\ ->

k-O

co

IYll (n) I ~ q 2Ih(k)1 (2.5)

k-O
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In (2.5) is q de maximale kwantisatiefout. Voor het filter van figuur 2.1

geldt bijvoorbeeld bij rounding q - ~. Formule (2.5) is een bekende formule

voor het maximale foutsignaal. In de literatuur zijn hiervoor veel goede af

schattingen gegeven [3]. In appendix A staat hoe deze begrenzing bij bepaal

de filterparameters exact berekend kan worden.

Begrenzingen in het toestandsvlak

In deze paragraaf leiden we nieuwe begrenzingen voor het foutsignaal af in

het toestandsvlak. Uitgaande van (2.4) kan er geschreven worden

n-l

2e(m)·h(n-m-l).

m=-co

(2.6)

De impulsresponsie van het tweede-orde direct-form filter is voor complexe
. 8 - . 8

polen ql - peJ , q2 - pe J te schrijven als (zie formule (1.28»

h(n)
sin(8)

n
p

-------·{sin(n8)cos(8) + cos(n8)sin(8)J
sin(8)

n-l
p sin(n8)

pcos(8)· + pncos(n8)
sin(8)

pcos(8)·h(n-l) +
n

p cos(nD) . (2.7)

Vergelijking (2.7) in combinatie met (2.6) en (2.4) geeft:

yA(n)

n

2e(m)·h(n-m)

m-- co

n

2e(m)·{pcos(8)·h(n-m-l)

m--lX)

+
n-m

p cos «n-m) 8) J ->
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[

n-l

pcos(8) 2{e(m)·b(n-m-l)

m--co

+ e(n) -h( -1) ]

+ 2e(n-m)pmcos(m8)

m-O

pcos(8).y~(n.l) + 2e(n-m)pmcos(m8)

m-O

(2.8)

Nu is bet dus mogelijk om uitgaande van y~(n-l) een scberpere begrenzing

te geven voor y~(n) dan (2.5). Uitgaande van vergelijking (2.8) vinden we

y~(n) - pcos(8).y~(n-l) 2e(n-m)pmcos(m8)

m=O

->

I y~(n) - pcos(8)·y~(n-l) I ~ q2 pmlcos(m8)I

m=O

(2.9)

Het recbterlid van (2.9) blijkt in een groot aantal gevallen veel scberper

te zijn dan bet recbterlid van (2.5). Voor een goed begrip moeten we beide

begrenzingen in bet toestandsvlak (y~ (n) ,y~ (n-l)) bekijken. Uitgaande van

begrenzing (2.5) weten we dat aUe punten (y~(n),y~(n-l)) binnen bet in

figuur 2.3 aangegeven vierkant moeten liggen. Begrenzing (2.9) beperkt dit

gebied verder middels de twee scbuine lijnen in dezelfde figuur. Met name

bij een poolligging van bet digitale filter in de buurt van 0 of 180 graden

wordt bet gebied aanzienlijk gereduceerd. Opvallend is, dat dit ook de pool

liggingen zijn waarbij begrenzing (2.5), voor vaste waarde van p, relatief

groot kan worden. Voor een poolligging in de buurt van 90 graden geldt bet

omgekeerde. Dan is begrenzing (2.5) relatief klein en beperkt begrenzing

(2.9) bet gebied nauwelijks.
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Figuur 2.3

2

1

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
y,1(n-1)

-1

-2

o
Begrenzing (2.5) en (2.9) voor 8-60 , p-0.9 en q-~

Voor het rechterlid van (2.9) kunnen nog de volgende twee eigenschappen

afgeleid worden:

CD

2pnlcos(n8)I

n-O

CD

sin«n+l)8) - sin(n8)cos(8)

sin(8)

~ n Isin«n+l)8)I
L p •

O
sin(8)n-

+
~ n Isin(n8)cos(8)I
L P '

O sin(8)
n-

CD CD

2Ih(n) I

n=O

+ plcos(8)1 2Ih(n-l)1

n-O

->
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ao

(1 + plcos(o)l) 2Ih(n)1 '

n-O

(2.10)

ao

2Ih(n) I

n-O

ao n

2 p ·lsin(nO)cos(O) + cos(nO)sin(O)I

Osin(O)
n-

ao n

S 2 p ·lsin(nO)cos(o)1

Osin(O)
n-

ao

+ 2pnlcos(nO)I

n-O

ao ao

plcos(o)1 2Ih(n)1 + 2pnlcos(nO)1

n=O n-O

ao ao

2pnlcos(nO)1 ~ (1 - plcos(o)l) 2Ih(n)1

n-O n-O

->

(2.11)

De betekenis van deze twee eigenschappen is dat de twee schuine 1ijnen uit

figuur 2.3 a1tijd door het daar aangegeven vierkant gaan, beha1ve a1s het

ge1ijkteken in formu1e (2.10) geldt: dan raken de 1ijnen enke1 aan het aan
o

gegeven vierkant. Het gelijkceken in formu1e (2.10) treedt op voor 0-90 .
o

Dit komt overeen met de eerder opgedane ervaringen dat in de buurt van 0-90

slechts weinig van het aangegeven vierkant vervalt bij toepassing van formu

1e (2.9).

Naast begrenzing (2.9) kunnen we met behu1p van formu1es (2.1) en (2.4)

ook de vrij eenvoudige begrenzing (2.12) af1eiden. Hierbij ge1dt voar com

plex toegevoegde polen dat a 1 - -2pcos(0) en a 2 _ p2.

y/).(n) ->

I y/).(n) + a 1y/).(n-1) I s q[l + 1'21~ Ih(k)1 ]
k-O

I y/).(n) - 2pcos(0)'y/).(n-1) I s q[l + p2~,lh(k)1 ]
k-O

<->

(2.12)
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Figuur 2.4:

......--.-+4-+--.-+-3--.+-2--I.1~-O-+--+1 --2t-----+
3
-+-+

4
---4 ~(n-1)

begrenzingen in het toestandsv1ak voor 9_60°, p-0.9 en q-~

Begrenzing (2.12) geeft ook weer aan1eiding tot twee schuine 1ijnen in het

toestandsv1ak (zie figuur 2.4). Voor scherpe filters met nagenoeg imaginaire

polen is het rechterlid van (2.12) vrijwe1 gelijk aan het rechterlid van

(2.9), zodat vrijwe1 niets van het a1 eerder genoemde vierkant verva1t.

Conc1usies

De begrenzingen in bet toestandsv1ak (Y,6(n),Y,6(n-1», zoa1s die in de

voorgaande paragrafen zijn afge1eid, hebben pas vee1 praktisch nut a1s deze

begrenzingen scherp zijn. Hiermee wordt bedoe1d dat het re1atief vaak voor

komt dat (Y,6(n)'Y,6(n-1» in de buurt van deze begrenzingen komt.
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In hoofdstuk 4 zal worden aangetoond dat stationaire oplossingen in de

buurt van de begrenzingen zelden optreden, maar toch voorkomen.

In het algemeen komen stationaire oplossingen meer voor nabij de statio

naire oplossing van het gelijke filter zonder kwantisator(s). Dit voIgt uit

simulaties.
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KWANTISATIE-EFFECTEN BIJ ZERO-INPUT

Inleiding

Kwantisatie is een vrij gecompliceerd niet-lineair proces. Om deze reden

is het moeilijk vooraf te voorspellen wat een filter precies doet bij een

bepaald ingangssignaal. Hierom beperkt men zich bij de analyse van digitale

filters met kwantisatie vaak tot speciale ingangssignalen, bijvoorbeeld een

konstant (dc) ingangssignaal, of een ingangssignaal dat nul is (zero-input).

Vooral over het gedrag van digitale filters bij zero-input is veel gepubli

ceerd. Men hoopt, door de eigenschappen van een filter bij zero- input te

optimaliseren, dat het filter ook bij andere ingangssignalen optimaal is.

Vaak is dit helaas niet het geval.

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat magnitude truncation bij zero-input

minder snel tot limit-cycles leidt dan rounding. Heeft men echter geen zero

input signaal, maar een dc ingangssignaal, dan blijkt dat de voordelen van

magnitude truncation ten opzichte van rounding vrijwel volledig verloren

zijn gegaan en blijven aIleen nog de nadelen, in de vorm van een hoger kwan

tisatieruisniveau over. Er is echter nog een alternatieve kwantisatiemetho

de, die wat moeilijker te implementeren is, namelijk controlled rounding.

Deze heeft de voordelen van magnitude truncation ook bij dc input. Maar ook

hier geldt weer dat niet bekend is hoe het filter zal reageren bij andere

ingangssignalen.

Verder zal in dit hoofdstuk aandacht besteed worden aan het effectieve

waarden model van Jackson, dat vrij goed zero-input limit-cycles beschrijft

in filters met rounding. Er bestaan echter situaties waarin dit model niet

voldoet, zodat het niet algemeen toepasbaar is.

Controlled rounding

Naast de drie kwantisatiemechanismen die al in hoofdstuk 1 aan de orde

zijn gekomen, bestaat er een vierde: controlled rounding [4]. Zoals de naam

al suggereert, wordt afhankelijk van de toestand van het filter in een be

paalde richting afgerond. In concreto wordt de signaalwaarde van y(n+l)

altijd in de richting van y(n-l) afgerond. Indien deze vorm van afronding

toegepast wordt kan het filter bij zero-input geen limit-cycles van wille

keurige perioden hebben. Er blijven echter oscillaties mogelijk, maar

slechts met periode 1 of 2. Deze oscillaties hebben in de praktijk weinig

invloed op het systeemgedrag. In de meeste systemen wordt het digitale sig-
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naa1 omgezet naar een ana100g signaa1, waarbij het signaa1 lowpass gefi1terd

wordt en de signa1en van periode twee uit het spectrum verdwijnen.

In de hier behande1de tweede-orde direct-form digita1e filters kan een

energie gedefinieerd worden vo1gens (3.1) [4].

wen) (1 + a 2 - a 1 )'(y(n) - y(n_1»2

2+ (1 + a 2 + a 1 )'(y(n) + y(n-1» . (3.1)

Voor filters met rounding, magnitude truncation, of value truncation kan

deze energie momentaan toenemen. Dit b1ijkt uit formu1e (3.2), die het aan

het filter onttrokken vermogen pen) op tijdstip n weergeeft.

pen) - wen) - w(n+1)

(2 - 2a2 )'(y(n+1) - y(n_1»2 + 4e(n)'(y(n+1) - y(n-1». (3.2)

De in deze formu1e voorkomende foutenbron e(n) is gedefinieerd in (2.1).

Ret vermogen pen) kan negatief worden a1s het teken van e(n) en van de fac

tor (y(n+1) - y(n-1)} tegengeste1d zijn. Controlled rounding zorgt ervoor

dat dit niet kan gebeuren, door y(n+1) a1tijd in de richting van y(n-1) af

te ronden. Uit (3.2) b1ijkt ook dat voor y(n+1) - y(n-1) de energie constant

b1ijft. Voor het optreden van limit-cycles moet dit b1ijven ge1den voor a11e

n, hetgeen betekent dat slechts limit-cycles van periode 1 en 2 op kunnen

treden.

Het effectieve-waarden model vo1gens Jackson

Het model

Jackson heeft voor een tweede-orde direct-form filter met rounders na de

vermenigvu1digers bij zero-input het vo1gende mode1afge1eid [5]: Indien na

ver100p van tijd de responsie binnen een zogenaamde 'deadband' [-k,k] komt,

kan het filter met kwantisators vervangen worden door een filter zonder

kwantisators, maar met andere (effectieve) fi1tercoefficienten. Rierbij is k

het grootste gehe1e geta1 dat vo1doet aan (3.3).

k s (3.3)
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Jackson veronderstelt dat aIle limit-cycles binnen de deadband liggen, of

hier maximaal een kwantisatiestap buiten komen.

De effectieve coefficienten zijn zodanig, dat de polen op de eenheidscir

kel liggen. Dit model is afgebeeld in figuur 3.1. De effectieve waarde van

coefficient a 2 wordt a 2 ' en is gelijk aan 1.

Figuur 3.1

Effectieve waarden model bij zero input

De verschillen tussen het door Jackson onderzochte filter en het filter

met kwantisator na de opteller zijn maar klein. Uit computersimulaties

blijkt dat het model ook voor dit filter te gebruiken is, mits de deadband

(marginaal) aangepast wordt. Het model van Jackson houdt in dat, indien er

bij zero-input limit-cycles optreden, deze sinusvormig zijn en een frequen

tie h~bben die overeenkomt met de eigenfrequentie van het systeem.

Een voorbeeld zal dit model wat verduidelijken. We beschouwen een filter
o

met polen bij 9 - 60 , p - 0.9 en met rounding als kwantisatievorm na de

opteller. We vinden dan bij zero-input de volgende stationaire oplossingen:

11 0, ... ,

12 0, 1, 1, 0, -1, -1, ... ,

13 0, 2, 2, 0, -2, -2, ... ,

14 1, 2, 1, -1, -2, -1, ... ,

15 1, 3, 2, -I, -3, -2, ... ,

16 2, 3, 1, -2, -3, -1,

Deze oplossingen zijn allemaal sinusvormig met periode 6, met uitzondering

van de eerste (triviale) oplossing. Ze kunnen dus allemaal beschreven worden
• 0

door een filter met polen biJ 9 - 60 en p - 1.
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Rolling-pin limit-cycles

Ret model van Jackson blijkt meestal te voldoen. Er zijn echter bijzondere

limit-cycles gevonden die buiten de deadband treden, die in paragraaf 3.3.1

gedefinieerd is. Een groep van deze oscillaties staan bekend onder de naam

'rolling-pin limit-cycles' [6]. Ze treden op in filters met polen dicht bij
o 0

de eenheidscirkel en in de buurt van 8 - 0 en 8 - 180 .

In figuur 3.2 is een voorbeeld van een rolling-pin limit-cycle gegeven

voor een direct-form filter met filter-coefficienten a 1 - -1.89 en a 2 - 0.94

en rounders na de vermenigvuldigers. De figuur is niet ellipsvormig. Dit

betekent dat het uitgangssignaal yen) niet zuiver sinusvormig verloopt.

De deadband volgens Jackson is in dit voorbeeld [-8,8]. In de figuur zien

we dat de rolling-pin limit-cycle pas buiten deze deadband sterk van de

ellipsvorm afwijkt.

Figuur 3.2

Rolling-pin limit-cycle
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Limit-cycle vrije filters

Limit-cycle vrije filters bij rounding

Volgens het model van Jackson wordt bij rounding de a 2 -coefficient meestal

effectief een. Om deze reden kunnen we bij rounding vaak limit-cycles ver

wachten. Toch zijn er in de stabiliteitsdriehoek gebieden aan te geven waar

voor filters met zulke coefficienten limit-cycle vrij zijn bij zero-input.

In figuur 3.3 is aangegeven voor welk gebied dit geldig is [7]. Ui t deze

figuur blijkt dat er geen limit-cycles optreden voor kleine waarden van de

filter-coefficienten a 1 en a 2 • Dit betekent dat bij rounding in aIle filters

met een hoge Q-factor limit-cycles verwacht kunnen worden.

Figuur 3.3

2 8 1

3.4.2

3.4.2.1

Limit-cycle vrij gebied bij rounding

Limit-cycle vrije filters bij magnitude truncation

Analyse volgens Kao

Volgens Kao [8] kunnen in direct-form filters met magnitude truncation na

de vermenigvuldigers slechts limit-cycles van periode een en twee optreden.

Hij veronderstelt dat oscillaties van langere periode niet voor kunnen ko

men, omdat de a 2 -coefficient hierbij niet effectief 1 kan worden. Hij ba

seert zich dus op het effectieve-waarden model van Jackson.

Oscillaties van periode een en twee kunnen weI voorkomen, als de ai-coef

ficient effectief 1 of -1 wordt en de a 2 -coefficient effectief 0 is. Er

ontstaat dan als het ware een eerste-orde filter met een pool bij q - ±l.
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Gaat men ervan uit dat slechts deze osci11aties op kunnen treden, dan vindt

men in de stabi1iteitsdriehoek het limit-cycle vrije gebied van figuur 3.4.

Figuur 3.4

-1

Limit-cycle vrij gebied bij magnitude truncation, vo1gens Kao

Men kan zich afvragen in hoeverre het bewijs van Kao sluitend is. Zoa1s we

hebben gezien in paragraaf 3.3.2, zijn in bepaa1de gebieden van de stabi1i

teitsdriehoek osci11aties moge1ijk die niet met het model van Jackson be

schreven kunnen worden. Het is daarom de vraag of de a 2 -coefficient inder

daad effectief 1 moet worden voor limit-cycles met een periode 1anger dan

twee. Zolang dit niet bewezen is, za1 men met de moge1ijkheid van 1angere

limit-cycles rekening moeten b1ijven houden.

Omdat nog nooit een limit-cycle gevonden is die in tegenspraak is met het

model van Kao, kan men zijn model in de praktijk toch toepassen.

3.4.2.2 Gegarandeerd limit-cycle vrije filters

In de voorgaande paragraaf is beschreven welke gebieden in de stabili

teitsdriehoek limit-cycle vrije filters geven volgens het model van Kao. In

deze paragraaf zal voor een deelgebied ervan worden aangetoond dat de bijbe

horende filters inderdaad limit-cycle vrij zijn bij zero-input. Dit gebied

is aangegeven in figuur 3.5. Het gebied is limit-cycle vrij voor zowel het

direct-form filter als het transposed direct-form filter met een magnitude

truncator na de opteller of met magnitude truncators na de vermenigvuldi

gers.
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Figuur 3.5

-1

Limit-cycle vrij gebied bij magnitude truncation

In [9] is al aangetoond, gebruikmakend van een energiefunctie zonder

kruistermen, dat het in figuur 3.5 gegeven gebied limit-cycle vrij is bij

magnitude truncation na de opteller(s), in beide uitvoeringsvormen van het

direct-form filter. Hier zal het probleem totaal anders aangepakt worden

voor de filters met magnitude truncators na de vermenigvuldigers. Uitgaande

van een begintoestand (y(O) ,y(-l)), kunnen we via vergelijking (3.4) de

volgende uitgangswaarden bepalen.

y(n) (3.4)

We kunnen effectieve coefficienten a 1 (n) en a 2 (n) invoeren volgens

y(n) (3.5)

Omdat de gebruikte kwantisatievorm magnitude truncation is, zal het teken

van ai(n) en a
i

(i-1,2) a1tijd ge1ijk zijn en verder zal gelden

la 1 (n)1 :S

Ia 2 (n) I :s +voor a11e neE. (3.6)

Ook indien de kwantisator in het direct-form filter van figuur 1.4 na de

opte1ler gep1aatst is kunnen a 1 en a 2 zo gekozen worden dat aan (3.6) vo1

daan wordt.
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We bekijken eerst de filters met coefficienten die voldoen aan a 1 ~ 0 en

a 2 ~ O. We splitsen y(n) in een positief deel gl (n) en een negatief deel

g2(n) volgens

met

y(n) (3.7)

gl (n) ~ 0,

g2(n) ~ O. (3.8)

We kunnen nu y(O) en y(-l) splitsen in gl(-1),g2(-1),gl(0) en g2(0), zo

danig dat aan (3.7) en (3.8) voldaan is. Het volgende stelsel vergelijkingen

is equivalent met (3.5) en in overeenstemming met (3.8):

Beschouw nu

f(n)

(3.9)

(3.10)

De functie f(n) is een positieve functie, die samengesteld is uit een

positief deel van y(n) minus het bijbehorende negatieve deel van y(n). Uit

de vergelijkingen (3.7),(3.8) en (3.10) voIgt dan ook

Iy(n) I ~ f(n).

Verder voIgt uit vergelijking (3.9) en (3.10)

(3.11)

f(n) (3.12)

We zullen nu bewijzen dat f(n) naar nul gaat voor toenemende waarde van n.

Indien f(n) naar nul gaat, gaat volgens (3.11) ook y(n) naar nul. Met andere

woorden: Als we bewijzen dat f(n) op de duur naar nul gaat kunnen er geen

limit-cycles optreden. We zullen dit bewijzen door gebruik te maken van een

hulpfunctie f'(n):
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la 1 1·f'(n-1) + la2 1·f'(n-2),

f(-l),

f(O).

(3.13)

(3.14)

Uit de stabi1iteitsvoorwaarden voor een tweede-orde systeem vo1gt dat

f'(n) na ver100p van tijd naar nul gaat a1s ge1dt la2 1 + la1 1 < 1. Omdat ook

a 1 ~ 0 en a 2 ~ 0 veronderste1d is, wi1 dit zeggen dat voor een dee1 van het

gearceerde gebied uit figuur 3.5 de functie f' (n) naar nul gaat a1s n tot

oneindig nadert. Ste1 nu dat ge1dt f(n-1) ~ f'(n-1) en f(n-2) ~ f'(n-2), dan

is

f'(n). (3.15)

Nu is met behu1p van (3.14) en (3.15) met vo11edige inductie (3.16) bewezen:

fen) ~ f' (n) , +voor a11e n e~ . (3.16)

Met formu1e (3.11) en (3.16) is bewezen dat voor la 1 1 + la2 1 < 1 geen

limit-cycles op kunnen treden, a1s a 1 ~ 0 en a 2 ~ O. Door yen) op identieke

wijze te sp1itsen in gl(n) en g2(n) en door (3.9) en (3.12) steeds zo aan te

passen dat aan (3.8) vo1daan wordt, kan bewezen worden dat onafhanke1ijk van

het teken van a 1 en a 2 a1tijd moet ge1den dat la 1 1 + la21 k1einer is dan

een. Dit betekent dat het gearceerde gebied van figuur 3.5 vrij is van

limit-cycles.

3.4.2.3 Amp1ituden van moge1ijke limit-cycles bij l~lJz1 en a 2
z1

We kunnen (nog) niet aantonen dat limit-cycles voor filters met magnitude

tuncators na de vermenigvu1digers niet kunnen optreden in het gehe1e door

Kao limit-cycle vrij veronderste1de dee1 van de stabi1iteits-driehoek. We1
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kunnen we iets zeggen over de amplituden van mogelijke limit-cycles bij deze

filters. We zijn met name bij filters met een hoge Q-factor gefnteresseerd

in die amplituden, omdat dit veel toegepaste filters zijn en omdat we weten

dat limit-cycles bij dit soort filters in principe erg groot kunnen worden

volgens (2.5).

We bekijken een filter met coefficienten -1 < a 1 ~ -1+£, 1-£ ~ a 2 < 1,

met £ > O. Als voorwaarde stellen we

Iy(n) I ~ 1/£. (3.17)

In dit geval geldt namelijk altijd dat het met a 1 of a 2 vermenigvuldigde

getal na kwantisatie precies een kwantisatiestap lager uitkomt (indien we

naar de absolute waarde van het getal kijken). We kunnen dus de volgende

vergelijking opstellen:

y(n) - y(n-l) - y(n-2) + g(n), (3.18)

waarbij g(n) afhankelijk is van het teken of het nul zijn van y(n-l) en

y(n-2). We onderscheiden 9 gevallen:

teken y(n-l) teken y(n-2) teken y(n) g(n)

1) +

2) +

3)

4)

5)

6) +

7) 0

8) 0

9) 0

+ +/0/- 0

+/0 -2

+ 0/- 2

+/0/- 0

0 0/- 1

0 +/0 -1

+/0 -1

+ 0/- 1

0 0 0

Met behulp van de energiefunctie (3.19) zal bewezen worden dat w(n) in de

gevallen 1), 4) en 9) gelijk blijft en in de overige gevallen afneemt. Omdat

het filter niet willekeurig lang in situatie 1) en 4) kan blijven, betekent

dit dat de energie steeds verder afneemt, totdat situatie 9) bereikt is. Dit

is de stabiele toestand.

w(n) 2 2- Y (n) - y(n)'y(n-l) + y (n-l). (3.19)
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in geva1 1) en 4) vinden we

w(n+1) - 2 2(y(n) - y(n-1)} - (y(n) - y(n-1)}'y(n) + y (n)

- y2(n) _ y(n)'y(n-1) + y2(n_1) - w(n).

In dit geva1 b1ijft de energie dus ge1ijk. In geva1 5) en 6) ge1dt

2w(n) - y (n)

en

w(n+1) - (ly(n)I-1}2 - (ly(n)I-1). ly(n)1 + ly(n)1 2

~ ly(n)1
2

- w(n).

Ret ge1ijkteken ge1dt indien ly(n)1 - 1. In dat geva1 za1 de vo1gende stap

toestand 9) op1everen, zodat de eindsituatie bereikt is. In geva1 7) en 8)

ge1dt

2
w(n) - y (n-1)

en

w(n+1) - (ly(n-1)1-1}2 < y2(n_l) - w(n).

In dit geval neemt de energie dus af.

In geval 2) geldt

w(n) - ly(n)1
2

+ ly(n)I·ly(n-l)1 + ly(n-l)1
2

en

_ ly(n)1 2 + ly(n)I·ly(n-l)1 + ly(n-l)1
2

- 2Iy(n)1 - 4Iy(n-1)1 - 4

< ly(n)1
2

+ ly(n)I·ly(n-l)1 + ly(n-l)1
2

- w(n).
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De energie neemt af. geval 3) is vrijwel analoog aan het voorgaande. ook

in dat geval neemt w(n) af.

Ret filter kan niet in situatie 1) of 4) blijven. In deze situaties heeft

het filter effectieve polen op de eenheidscirkel. Dit betekent dat het fil

ter oscilleert, waarbij het teken van y(n) in de tijd verandert en dit is in

tegenspraak met de definitie van de beide situaties.

De conclusie is dat het filter uiteindelijk altijd in toestand 9) komt,

mits y(n) voldoet aan (3.17). We kunnen dus geen limit-cycles met een kleine

amplitude krijgen.

In eerdere paragrafen is gebleken dat pas bij grote amplituden het model

van Jackson niet toepasbaar is. Kao baseerde zich op het effectieve-waarden

model van Jackson, zodat we geen limit-cycles bij kleine amplituden verwach

ten in het door Kao limit-cycle vrij veronderstelde gebied. Dat is in over

eenstemming met hetgeen in deze paragraaf is afgeleid.

De voorgaande afleiding is ook te maken voor waarden van a 1 in de buurt

van 1.

Conclusies

Kwantisatie-effecten bij zero- input kunnen aanleiding geven tot limit

cycles in filters die coefficienten hebben die in bepaalde gebieden van de

stabiliteitsdriehoek liggen. De amplitude van een dergelijke limit-cycle is

meestal relatief klein ten opzichte van het grootste machinegetal waarmee

gerekend kan worden.

In filters met rounding als kwantisatievorm treden vaak limit-cycles op.

Als ze optreden zijn ze meestal sinusvormig en kunnen ze beschreven worden

met het effectieve-waarden model van Jackson. Er zijn echter limit-cycles

met grote amplituden ontdekt (rolling-pin limit-cycles), die niet met dit

model beschreven kunnen worden.

In filters met twee magnitude truncators wordt verondersteld dat slechts

limit-cycles van periode een en twee optreden en dat er geen limit-cycles

verschijnen indien la 1 1 < 1. Bet is niet mogelijk om dit te bewijzen. Daar

waar dit bewijs niet geleverd kan worden moeten limit-cycles grote amplitu

den hebben, als ze bestaan.

Een derde kwantisatiemechanisme, controlled rounding, heeft betere eigen

schappen dan magnitude-truncation. Bij deze vorm van kwantisatie kunnen

limit-cycles optreden van periode een en twee. Dit geldt niet aIleen bij

zero-input, maar ook bij konstante (dc-) input.
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KWANTISATIE-EFFECTEN BIJ PERIODIEKE INPUT

Berekening van de stationaire oplossingen

Inleiding

De stationaire oplossingen van een tweede-orde direct-form digitaal filter

met kwantisator na de opteller zijn tot op heden niet analytisch te bepalen.

Het alternatief is om gebruik te maken van een rekenmachine. Hier wordt een

algoritme beschreven dat uitgaande van een sinusvormig ingangssignaal met

periode N en bepaalde amplitude en fase, aIle stationaire oplossingen be

paalt. Het filter wordt beschreven door zijn polen, via p en 9. Het algorit

me kan worden aangepast aan filters met kwantisators na de vermenigvuldi

gers.

Beschrijving van het algoritme

Uit hoofdstuk 2 weten we dat de afwijking van de responsie van een digi

taal filter met kwantisatie ten opzichte van een identiek· filter zonder

eindige woordlengte begrensd is. Noteren we de afwijking op het tijdstip n

met y~(n), dan geldt er

GO

ly~(n)1 S qi Ih(k)I,

k-O

GO

I y~(n) - pcos(9).y~(n-l) I s qi pmlcos(m9)I,

m-O

I y~(n) - 2pcos(9).y~(n-l) I s q[l + P2~ Ih(kll ].
m-O

(2.5)

(2.9)

(2.12)

De responsie van het filter, y(n), kunnen we samengesteld denken uit de

responsie van een identiek filter zonder kwantisatie (Yl(n» en de afwijking

daarvan (y (n». Het algoritme dat nu beschreven wordt gaat uit van een
~

bepaald sinusvormig signaal met periode N. De lineaire oplossing Yl(n) wordt

verondersteld in de stationaire toestand te zijn. Aangezien y(n) altijd een
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geheel getal is, moet voor y
6

(n) gelden:

k f Z. (4.1)

Omdat keen element is van de verzameling van gehele getallen en aangezien

y6 (n) en daarmee ook y
6

(n-l) begrensd is, hebben we voor een bepaalde waarde

van n een eindig aantal paren (y
6

(n),y
6

(n-l)), die in combinatie met

(yl(n)'Yl(n-l)) kunnen behoren tot een stationaire oplossing. De oplossing

yl(n) van het filter zonder kwantisatie is eenvoudig te bepalen met een van

de methoden uit hoofdstuk 1. In figuur 4.1 zijn de paren (y
6

(0),y
6

(-1)) voor

een filter met complexe polen weergegeven. Als filterparameters zijn gekozen

p - 0.9 en 8 - 60 graden. De excitatie is:

u - 4.453, 0, -4.453, 0, '"

De stationaire lineaire oplossing is dan

Yl - 1,4.737, -I, -4.737, ."

De periode van u en Yl is N - 4 en beide signalen zijn sinusvormig.

Indien we formule (4.1) toepassen en we nemen als tijdreferentie Yl(O) - I,

dan geldt

-0.263 + k

0.0 + m

(k f L) en

(m f L).

Deze roosterpunten (y
6

(0),y
6

(-1)) kunnen we uitzetten in een toestands

vlak. Het aantal roosterpunten dat mogelijk kan behoren tot een stationaire

oplossing wordt begrensd door de in figuur 4.1 aangegeven lijnen in dit

toestandsvlak. Het hier gegeven voorbeeld is hetzelfde als in hoofdstuk 2,

dus de hier aangegeven lijnen zijn dezelfde als in figuur 2.4. Deze begren

zingen zijn berekend zoals aangegeven in appendix A. Er is dus een eindig

aantal roosterpunten (y
6

(0),y
6

(-1)) dat kan behoren tot een stationaire

oplossing.

Uitgaande van een paar (y
6

(0),y
6

(-1)) is het nu mogelijk om de volgende

wa~rden van de uitgang te berekenen. We willen testen of het paar

(y
6

(0),y
6

(-1)) behoort tot een stationaire oplossing van het digitale filter

met kwantisators. We kunnen dit doen door via herhaald toepassen van verge-
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Figuur 4.1

...---.-t
4
-;--.-+3--.+2--.11---

0
.-+---I-

1
--+

2
--31--..........

4
-----{ ~(-1)

Roosterpunten in het toestandsv1ak «Y8(0)'Y8(-1»

1ijking (4.2), de waarden van y8 (0 + g·N) en y
8

(-1 + g·N) te berekenen (g is

een positief gehee1 getal). Na een tijd g·N va1t het rooster in het toe

standsv1ak (y8 (O + g.N),y8 (-1 + g·N» name1ijk samen met het toestandsv1ak

(Y8 (O),y8 (-1».

y(n) - Q[u(n) - a 1y(n-1) - a 2y(n-2»). (4.2)

Een roosterpunt behoort tot een stationaire op1ossing, indien het na S·N

tijdseenheden (S is een positief gehee1 geta1), weer op zichze1f wordt afge

bee1d. Dit kan a1s vo1gt worden ingezien: Op het tijdstip 0 + S·N is het

beginsignaa1 weer precies hetze1fde a1s op het tij dstip O. Omdat ook de

toestand van het filter weer identiek is, za1 de berekende cyc1us opnieuw

optreden . De toestand is hetze1fde, omdat ook de 1ineaire op1ossing periode

N heeft.
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In het eerder aangehaa1de voorbee1d betekent dit het vo1gende: We kiezen

een roosterpunt in het begrensde gebied en berekenen de bijbehorende y(-l)

en y(O).

Ui tgaande van deze twee waarden berekenen we via herhaa1d toepassen van

vergelijking (4.2), de waarden van y(3) en y(4). Hiermee berekenen we de

bijbehorende Y8(3) en y
8

(4). Dit paar kunnen we weer afbee1den in het v1ak

in figuur 4.1. Een tij dverschuiving van 4 tij dseenheden of een vee1voud

daarvan 1evert ons name1ijk weer een toestandsv1ak met deze1fde roosterpun

ten op. A1s het nieuwe roosterpunt hetze1fde is a1s het roosterpunt waarmee

we begonnen zijn, dan hebben we een stationaire op1ossing gevonden. Indien

dit niet het geva1 is moeten we de voorgaande stappen herha1en. In figuur

4.2 is dit uitgevoerd, waarbij is uitgegaan van een roosterpunt aangegeven

met 1,1. Het tweede roosterpunt (het roosterpunt dat optreedt na 4 tijdseen

heden), is aangegeven met 1,2, enzovoorts.

Figuur 4.2

~(O)

1,1
• • •

1,4
• • • • •

•
1,7

• • • • • •

1,2 1,
~(-1)

1,

Bepa1ing van een stationaire toestand
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We zien dat we in dit geva1 nooit meer terug komen op het roosterpunt van

waaruit we vertrokken zijn. Het roosterpunt aangegeven met 1,5 wordt echter

weI twee keer berekend. Uitgaande van dit punt door1open we steeds weer de

punten 1,6 ; 1,7; 1,5; 1,6 ; 1,7 1,5 ... enzovoorts. We hebben nu een

subharmonische van orde 3 gevonden. De periode van het uitgangssignaa1 is

het aanta1 verschi11ende roosterpunten dat we moeten door1open in de statio

naire toestand maa1 de periode van het ingangssignaa1. dus hier 3x4-12. In

exceptione1e geva11en is het ook moge1ijk dat de periode van het uitgangs

signaa1 een de1er is van 12, maar niet van 4. In dit geva1 bijvoorbee1d een

periode van zes. De punten 1,1 tim 1,4 behoren niet tot een stationaire

op1ossing bij het gegeven ingangssignaa1, maar uitgaande van een van deze

punten komt men weI in deze1fde stationaire op1ossing terecht.

A1s we het a1goritme uitvoeren moeten we onthouden of we een roosterpunt

a1 eens berekend hebben, of niet. A1s het roosterpunt a1 eens berekend is

heeft het name1ijk geen enke1e zin om vanuit dit roosterpunt verder te gaan,

omdat a11es wat dan voIgt a1 bekend is. A1s we ieder roosterpunt dat we

berekenen, of van waaruit we starten, merken, dan weten we dat we niet ver

der hoeven te rekenen a1s we een gemerkt roosterpunt tegenkomen. In het

voorbee1d van figuur 4.2 kunnen we bijvoorbee1d elk roosterpunt dat we bere

kend hebben merken met een 1. Bij stap acht komen we een gemerkt roosterpunt

tegen, dus vanaf hier hoeven we niet verder te rekenen. Dit 1aatste rooster

punt moe ten we onthouden, omdat we geinteresseerd zijn in de stationaire

op1ossingen van het filter.

Nu hebben we een stationaire op1ossing gevonden, maar in een filter met

kwantisator(s) kunnen meerdere stationaire op1ossingen voorkomen. We zu11en

dus aIle roosterpunten in figuur 4.2 die niet gemerkt zijn nog moeten onder

zoeken. Het prob1eem is nu, dat er twee moge1ijkheden zijn voor zo'n roos

terpunt. Ten eerste kan het voeren tot, of behoren tot een nieuwe statio

naire op1ossing en ten tweede kan het 1eiden tot een stationaire op1ossing

die we a1 gevonden hebben. In het eerste geva1 komen we na ver100p van tijd

terecht op een roosterpunt dat berekend is in de reeks waarmee we bezig zijn

en in het tweede geva1 komen we terecht op een 'oud' gemerkt roosterpunt. We

moeten dus deze situaties kunnen onderscheiden van e1kaar. Een moge1ijkheid

is om de roosterpunten te merken met een geta1 dat voor e1ke reeks anders

is. In figuur 4.3 is dit gedaan voor enke1e reeksen, waarbij het geta1 voor

de komma het merkgeta1 is en het geta1 na de komma aangeeft om het hoevee1

ste roosterpaar in de betreffende reeks het gaat. Opgemerkt dient nog te

worden dat een roosterpunt dat a1 gemerkt was niet nogmaa1s gemerkt hoeft te

worden.



- 43 -

Figuur 4.3

~(O)

1
• • •

1• • • •
2,2

3,2 1• • • • • • •3,5

1 1 4,1 3,4 3,1
~(-1)4,2

3,3 1• • • • • • •

• •
2,1

• • •

Enkele reeksen bij de berekening van de stationaire oplossingen

De drie stationaire oplossingen die we nu gevonden hebben in reeks 1,3 en

4, zijn de enige die bij dit ingangssignaal kunnen optreden. De responsie

kan in dit geval bestaan uit een signaal met periode 12, of een signaal met

periode 4. Deze laatste mogelijkheid, die het meest de responsie van het

lineaire filter benadert, heeft echter de kleinste kans om op te treden,

want aIleen indien in het punt (y~(O),y~(-l» - (0,-0.263) gestart wordt,

krijgen we deze responsie. Een dergelijk punt noemt men 'inaccessible'. AIle

overige begintoestanden leiden tot een responsie met periode 12. Het aantal

begintoestanden van waaruit we moeten starten is afhankelijk van de begren

zingen (2.5), (2.9) en (2.12). Deze beperken namelijk het gebied in het vlak

(y~(O),y~(-l» waarin naar oplossingen gezocht moet worden. Hoe deze begren

zingen numeriek berekend worden, staat in appendix A.
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Toetsing van de begrenzingen voor het foutsignaal

Met behulp van het in de vorige paragraaf beschreven algoritme is het

mogelijk om te controleren of de begrenzingen uit hoofdstuk 2 scherp zijn of

niet. Hiermee wordt bedoeld of het relatief vaak voorkomt dat

(y~(n),y~(n-l» in de buurt van de begrenzingen komt.

De scherpte van de begrenzingen is getoetst door het algoritme toe te

passen voor bepaalde combinaties van filterparameters en ingangssignalen.

Door naar de stationaire oplossingen te kijken kan men dan zeggen of de

begrenzingen bij sinusvormige excitatie scherp zijn of niet. Uiteraard is

deze analyse vanwege een aantal restricties niet volledig. Uit praktisch

oogpunt is een bredere analyse echter vrij moeilijk door te voeren. De eer

ste restrictie is dat aIleen sinusvormige ingangssignalen beschouwd worden

en de tweede restrictie is dat we aIleen kijken naar de stationaire oplos

singen. Twee voorbeelden zijn hier weergegeven.

o
Het eerste geval betreft een filter met filterparameters p - 0.9, e - 0.3

en q - ~. Dit is een filter waarbij de begrenzingen in het toestandsvlak het

gebied waar naar oplossingen gezocht moet worden sterk reduceren. Zie

hiervoor figuur 4.4.

Figuur 4.4

Enkele stationaire oplossingen voor een filter met parameters
o

p - 0.9, e - 0.3 en q - ~.
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In deze figuur is ook aangegeven waar oplossingen optreden voor enkele

ingangssignalen met periode 2. Uit de figuur blijkt dat in dit geval de

begrenzingen vrij scherp zijn.
o

Het tweede voorbeeld betreft een filter met parameters p - 0.98 , 0 - 15 ,

q ~ en ingangssignalen van periode 4. Duidelijk is dat de begrenzingen in

dit geval minder scherp zijn. Tevens blijkt dat de meeste stationaire

oplossingen in de buurt van de oorsprong liggen.

Figuur 4.5

Enkele stationaire oplossingen voor een filter met parameters
o

p - 0.98, 0 - 15 en q - ~.

Voor veel gevallen met andere filterparameters en andere ingangssignalen

is het tweede voorbeeld karakteristiek. In zeldzame gevallen treden dan

stationaire oplossingen op in de buurt van de begrenzingen. Oplossingen in

de buurt van de oorsprong, dus stationaire oplossingen waarvoor de afwijking

van de lineaire oplossing klein is, blijken bij simulaties vaker voor te

komen dan die ver van de oorsprong.
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Effectieve-waarden model voor een filter met rounder

na de opteller. bij sinusvormige excitatie

4.2.1 Inleiding

Veelal worden digitale filters waarin kwantisatie optreedt ontworpen door

gebruik te maken van lineaire technieken. Hierbij wordt dan verondersteld

dat de afwijkingen ten gevolge van de kwantisatie zo klein zijn, dat zij

verwaarloosd mogen worden. In veel gevallen, voornamelijk bij FIR-filters

werkt deze methode vrij goed. Bezit het filter echter een terugkoppeling,

dan is waakzaamheid geboden. Dan kunnen namelijk afwijkingen in de responsie

optreden, die vele malen groter zijn dan de kwantisatiefout. In het vorige

hoofdstuk is het effectieve-waardenmodel van Jackson beschreven. We zullen

nu proberen om het model van Jackson uit te breiden naar filters met sinus

vormige excitatie.

4.2.2 Het model

Als we naar figuur 2.2 kijken, dan valt op dat we twee ingangssignalen

hebben: e(n) en u(n). Dit model is volledig lineair en we kunnen het filter

dus splitsen als in figuur 4.6.

Men moet hierbij weI rekening houden met de koppeling die bestaat tussen

e(n) en u(n) volgens formule (2.1). In de sec tie met de input u(n) herkennen

we het filter zonder kwantisator. In de andere sectie zien we overeenkomsten

met het model van Jackson. Bij het model van Jackson is namelijk ook u(n)-O.

We vragen ons dus af of de tweede sectie vervangen kan worden door een sec

tie met effectieve co~ffici~nten. Laten we eerst e(n) nader beschouwen.

Omdat e(n) nu ook afhankelijk is van u(n) ontstaat een meer gecompliceerde

situatie dan in het model van Jackson. In het algemeen kunnen door de in

vloed van u(n) frequentiecomponenten ontstaan in e(n) die verschillen van de

eigenfrequentie van het systeem. Omdat e(n) nog gefilterd wordt, zullen de

frequentiecomponenten die niet in de buurt liggen van de eigenfrequentie van

het systeem, slechts een kleine amplitude hebben. De invloed van deze extra

frequentiecomponenten is dus gering, maar impliceert weI dat we de tweede

sectie niet zonder meer mogen vervangen door een sectie met effectieve coef

ficienten. De extra frequentiecomponenten worden vaak gevonden bij verschil

frequenties van het ingangssignaal en de eigentrilling. Deze verschilfre

quenties ontstaan wanneer twee signalen van verschillende frequentie door

een niet-lineair element gevoerd worden.
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Figuur 4.6

Direct-form filter met foutenbron als aparte input

Ret ligt dus voor de hand om de uitgangen van de twee sec ties samen door

een niet-lineariteit te sturen, om zodoende deze verschilfrequenties op te

wekken. Indien we de kwantisator uit het werkelijke filter gebruiken, krij

gen we een uitgangssignaal dat ook uit gehele getallen bestaat. We proberen

deze configuratie en krijgen dan het model van figuur 4.7.

Uit het model voIgt dat het volgende moet gelden

Y (n)e Q[yl(n) + s(n)]. (4.3)

We beschouwen weer het voorbeeld dat we eerder gebruikt hebben, dus met
o

polen bij 9 - 60 en p - 0.9. Als excitatie nemen we

u 4.453,0, -4.453,0, '" .

De oplossing YI(n) , dus de stationaire (asymptotische) oplossing van het
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Figuur 4.7

Effectieve-waarden model bij sinusvormige input

filter zonder kwantisator, is hiervoor

Y1 - 1,4.737, -1, -4.737, ....

We kunnen in dit geva1 drie stationaire op1ossingen vinden, name1ijk

Y1 - 1, 5, -1, -5, ... ,

Y2 - 1, 6, 0, -5, 0, 4, -1, -4, 2, 5, -2, -6, ... ,

Y3 - 0, 5, 0, -4, 1, 4, -2, -5, 2, 6, -1, -6,

In de drie geva11en kan het model kloppend gemaakt worden door te kiezen

sl - 0, ... ,

s2 - 0, 1, 1, 0, -1, -1, ... ,

53 - -1, 0, 1, 1, 0, -1,
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In dit voorbeeld kunnen we s(n) steeds zo kiezen dat geldt y (n) - y(n).
e

Uit simulaties blijkt dat het model meestal werkt. Er zijn echter ook een

aantal gevallen waarin het model afwijkingen vertoont ten opzichte van het

werkelijke filter. In de volgende paragraaf wordt een dergelijk geval behan

deld.

4.2.3 Een situatie waarin het model niet voldoet

De situaties waarin het effectieve-waarden model bij sinusvormige input

niet voldoet, zijn meestal de situaties waarin de uitgang een lange periode

heeft ten opzichte van het ingangssignaal. Dit komt doordat dan veel fre

quentiecomponenten in het uitgangssignaal voorkomen. Teneinde aan te tonen

dat het model niet altijd werkt, wordt eerst een eigenschap voor y~(n) afge

leid.

Als het model correct is moet er gelden

->

->

s(n) (4.4)

Rierin is e (n) de kwantisatiefout in het model. Indien de periode van de
m

eigentrilling P is, dan geldt

s(n) s(n+P). (4.5)

(4.4) en (4.5) gecombineerd geeft

e (n) - e (n + P)
m m

->

->

I y~(n) - y~(n + P) I < 2q. (4.6)

Met behulp van eigenschap (4.6) kunnen we in het volgende voorbeeld aan

tonen dat het model niet altijd werkt. Ret voorbeeld betreft een filter met

coefficienten 8 - 30.2
0

en p - 0.99. Ret ingangssignaal met bijbehorend

lineair uitgangssignaal is
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u 2.50,4.83,4.33, 1.29, -2.50, -4.83, -4.33, -1.29, .,. ,

Y1 - -15.68, -13.53, -3.45, 8.65, 15.68, 13.53, 3.45, -8.65, ....

We beschouwen nu de vo1gende stationaire op1ossing van het filter met

rounder na de opte11er en de bijbehorende Y~:

Y -31, -30, -17, 2, 18, 24, 19, 8, -2, -6, -4, 0,

1, -3, -10, -15, -13, -3, 12, 25, 29, 20, 1, -19,

Y~ - -15.32, -16.47, -13.55, -6.65, 2.32, 10.47, 15.55, 16.65,

13.68, 7.53, -0.55*, -8.65, -14.68, -16.53, -13.45, -6.35

2.68, 10.53, 15.45, 16.35, 13.32, 6.47, -2.45*, -10.35, ...

Uit Y~ b1ijkt meteen dat de eigentri11ing periode 12 moet hebben. Hierbij

va1t op dat de eigentri1ling en Y1 ongeveer ge1ijke amplituden hebben. De

twee waarden van Y~ die met een ster zijn aangegeven 1iggen 12 tijdseenheden

uit e1kaar en verschi11en meer dan 1. Het effectieve-waarden model zoa1s dat

hiervoor beschreven is functioneert in deze situatie dus niet.

Conc1usies

Met behu1p van een a1goritme is het mogelijk om a11e stationaire op1os

singen van een filter bij een periodiek ingangssignaa1 te berekenen. Bij het

zoeken naar deze op1ossingen kan het gebied in het toestandsv1ak waarbinnen

naar op1ossingen moet worden gezocht gereduceerd worden met een tweeta1

begrenzingen die in dit hoofdstuk beschreven zijn. Voorname1ijk voor scherpe

filters met polen in de buurt van de ree1e as reduceren deze begrenzingen

het gebied in het toestandsv1ak aanzien1ijk.

Het model van Jackson is niet zonder meer uit te breiden van zero-input

naar sinusvormige input. Ret is vaak moge1ijk om de subharmonischen die in

een derge1ijk filter optreden te beschrijven a1s de som van het gefi1terde

ingangssignaa1 en een sinusvormige eigentri11ing, die samen door een rounder

gevoerd worden. Er zijn echter ook geva11en te vinden waarin in het model

een afwijking van enke1e kwantisatiestappen op kan treden ten opzichte van

de werke1ijkheid
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OVERFLOW-EFFECTEN BIJ ZERO-INPUT

Overflow-oscillaties

Naast de oscillaties die kunnen optreden ten gevolge van kwantisatie,

kunnen er ook optreden door overflow-correctie. De kwantisatie-effecten zijn

beschreven in de vorige hoofdstukken en daar is gebleken dat deze oscilla

ties vrijwel altijd klein zijn in amplitude. Overflow-oscillaties hebben,

als ze optreden, altijd een grote amplitude.

In paragraaf 1.10 zijn de meest toegepaste overflow-correctiemechanismen

al beschreven. Bij de analyse van overflow-oscillaties verwaarloost men

veelal de invloed van de kwantisatie. Dat is mogelijk als er veel kwantisa

tiestappen zijn. Overflow-correctie wordt meestal na de opteller(s) uitge

voerd. In praktische systemen kunnen vermenigvuldigingen en sommaties name

lijk veelal met een grotere woordlengte (een bit extra in het tweede-orde

direct-form filter) worden uitgevoerd dan de woordlengte van de geheugenele

menten. In het navolgende wordt daarom uitgegaan van overflow-correctie na

de opteller(s).

Overflow-oscillaties treden vooral op als in het two's complement getal

lenstelsel gerekend wordt. In dat geval kunnen voor filter-coefficienten in

het hele niet-gearceerde deel van de stabiliteitsdriehoek van figuur 5.1

overflow-oscillaties optreden [10].

Figuur 5.1

-1

Gebied in de stabiliteitsdriehoek zonder overflow-oscillaties

Het gearceerde deel van figuur 5.1 is vrij van overflow-oscillaties. Als

voorbeeld wordt hier de afleiding voor het direct-form filter van figuur 1.4
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gegeven. We kunnen voor het filter met overflow-correctie schrijven:

y(n) (5.1)

Hierin zorgt 0[·] voor de overflowcorrectie. Indien u(n) - 0, waar we in

dit hoofdstuk van uit gaan, en indien ly(n)1 S P voor aIle n < no (P is het

grootste machinegetal), dan treedt geen overflow op als geldt

->

->

(5.2)

Dit komt overeen met het gearceerde deel van figuur 5.1.

Een voorbeeld zal aantonen dat overflow-oscillaties een grote amplitude

hebben. We beschouwen een filter met coefficienten a 1 - 1 en a 2 - -~. Indien

de (two's complement) overflowcorrectie na de opteller plaatsvindt in het

direct-form filter van figuur 1.4, dan kan in dit filter de volgende oscil

latie van periode twee ontstaan:

4 4
Y 5 P, -5 P,

Uit het voorbeeld blijkt duidelijk dat overflow-oscillaties vanwege hun

grote amplitude steeds vermeden moeten worden.

De meest eenvoudige manier om overflow-oscillaties zoveel mogelijk te

vermijden is het vergroten van P. Op deze manier komt het (begrensde) uit

gangssignaal minder snel in de buurt van P, zodat er minder vaak overflow

correctie toegepast hoeft te worden. Hiermee neemt ook de kans op het ont

staan van een overflow-oscillatie af. Dit betekent echter, dat de aanwezige

geheugenruimte niet goed wordt benut, omdat het grootste deel van de tijd

(relatief) kleine getallen in de geheugens staan.

Een tweede manier om overflow-oscillaties te vermijden, is het toepassen

van een ander overflow-correctiemechanisme. Indien de karakteristiek van het

mechanisme niet buiten het gearceerde deel van figuur 5.2 komt, dan zullen

geen overflowoscillaties optreden [10].

Uit figuur 5.2 blijkt dat saturation stabiel is en two's complement niet.

Een derde overflow-correctiemechanisme, namelijk zeroing, is ook niet sta

biel. Het bestaat uit het nul maken van y(n), indien overflow optreedt. Deze

vorm van overflowcorrectie wordt overigens niet zo vaak toegepast.
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Figuur 5.2

output

Stabie1e overf1ow-correctiemechanismen

5.2.1 Chaos in tijdcontinue systemen

Het is niet eenvoudig, om tot een goed begrip van chaos te komen. De reden

hiervoor is dat chaos niet eenduidig gedefinieerd is. Chaos in tijdcontinue

systemen is zeer uitvoerig beschreven [11]. Daarom zu11en hier eerst bepaa1

de eigenschappen van chaotische tijdcontinue systemen behande1d worden.

Daarna za1 chaos worden gek1assificeerd a1s zijnde een stationaire op1ossing

van een deterministisch systeem. In een vo1gende paragraaf zu11en we de

overstap van tijdcontinue systemen naar tijddiscrete systemen maken.

5.2.1.1 Ei&enschappen

Chaos onderscheidt zich van andere signa1en door onder andere de vo1gende

eigenschappen:

1) Chaos ontstaat enke1 in deterministische niet-1ineaire systemen.

2) Chaos ver100pt schijnbaar wi11ekeurig (strange behaviour).

3) Chaos is begrensd.

4) Chaos is niet periodiek.

5) Chaos heeft een continue brede-band spectrum.

6) Chaos is gevoe1ig voor beginvoorwaarden.

7) Een chaotische trajectorie is niet uniform gedistribueerd in het

toestandsv1ak.

8) Een chaotische limit-set heeft een fracta1-dimensie.
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De acht eigenschappen worden hier nog kort toegelicht:

ad 1,2: Een deterministisch systeem is een systeem waarvan het gedrag in

de tijd vastligt. Dit geeft al aan dat het chaotische (willekeurige) gedrag

niet vergeleken kan worden met ruis. Ruis ontstaat namelijk in een stochas

tisch systeem

ad 3: Chaos treedt op in stabiele systemen. Onder stabiliteit wordt hier

verstaan dat ieder begrensd ingangssignaal een begrensd uitgangssignaal

geeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat chaos begrensd is.

ad 4: De niet-periodiciteit onderscheidt chaos duidelijk van sommige

andere stationaire oplossingen van tijdcontinue systemen.

ad 5: Het continue brede-band spectrum geeft weer een overeenkomst met

ruis.

ad 6: De betekenis van punt 6 is de volgende: Indien ik de begintoestand

van het systeem zeer weinig verstoor, dan is na een bepaalde tijd het ver

loop van het signaal met verstoorde begintoestand kompleet verschillend van

het signaal met de oorspronkelijke begintoestand. Dit is een zeer kenmerken

de eigenschap van chaos. Om deze reden is het ook niet mogelijk om in prak

tische systemen met chaos het signaalverloop te voorspellen op grond van de

(gemeten) begintoestand.

ad 7: De trajectorie van een systeem is de baan die de oplossing van een

systeem in de tijd beschrijft in het toestandsvlak. De trajectorie komt niet

op elk punt van het toestandsvlak. Hierom zegt men dat de trajectorie niet

uniform over het toestandsvlak verdeeld is. Dit is een kenmerk van aIle

stationaire oplossingen.

ad 8: Een limit-set is een verzameling van punten in het toestandsvlak,

die overeenkomen met een stationaire oplossing van het betreffende systeem.

Een trajectorie zal, als de tijd t tot oneindig nadert, altijd terecht komen

op een limit-set. Een stabiel lineair systeem heeft altijd maar een limit

set. Een stabiel niet-lineair systeem kan meerdere limit-sets bezitten.

Fractals en fractal-dimensies worden beschreven in appendix B. Het is aan

nemelijk dat een signaal waarvan de limit-set een fractal-dimensie heeft,

niet periodiek zal zijn. Een periodiek signaal heeft namelijk altijd een

limit-set die een gesloten kromme is. Een dergelijke limit-set heeft dimen

sie een.
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Klassificatie

Chaos wordt geklassificeerd als zijnde een stationaire oplossing van een

stabiel niet-lineair deterministisch systeem. Hier worden drie andere sta

tionaire oplossingen eerst geklassificeerd. Is de (stationaire) oplossing

niet een van deze drie, dan wordt aangenomen dat de oplossing chaotisch is.

We beschouwen het volgende n-de orde systeem:

i(t) f(x(t». (5.3)

Signaal x(t) is de toestand van het systeem op het tijdstip t. De functie

f(·) bepaalt of het systeem lineair is of niet. Een eerste type van statio

naire oplossing is een evenwichtspunt. Indien een systeem als stationaire

oplossing een evenwichtspunt heeft, dan geldt hiervoor

x(t) voor aIle t. (5.4)

De tweede mogelijkheid is een periodieke oplossing met periode T. In dit

geval geldt voor de stationaire oplossing

x(t) x(t + T), voor aIle t. (5.5)

De derde mogelijkheid is een quasi-periodieke oplossing. Hierbij is de

stationaire oplossing samengesteld uit een aantal componenten b. (t) met
1

periode T
i

volgens

x(t) (5.6)

waarbij de frequenties f
i

- llT
i

van de componenten samengesteld zijn uit

een set basisfrequenties (fi' ... , f;> die lineair onafhankelijk zijn. Dit

wi! zeggen

0, voor aUe k
j

EN, 1 ~ j ~ p. (5.7)

De basisfrequenties vormen een integrale basis voor de frequenties f i van de
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stationaire-toestandscomponenten b .. In formu1evorm:
1

f.
1

met k
j

f N, 1 s j s p. (5.8)

Een quasi-periodieke op1ossing met p basisfrequenties noemt men p-perio

diek.

Chaos is dus die stationaire op1ossing die niet op een van de drie voor

gaande manieren beschreven kan worden. In de praktijk komt dit er op neer

dat het heel moei1ijk is om chaos aan te tonen. Het is praktisch name1ijk

niet moge1ijk om het verschi1 tussen een signaa1 van zeer lange periode en

een niet-periodiek signaa1 aan te geven.

Bekijken we de eigenschappen van chaotische signa1en, dan zien we dat

eigenschap 5) ,6) en 8) niet van toepassing zijn op de andere k1assen van

periodieke op1ossingen. Willen we chaos aantonen, dan zu11en we van deze

eigenschappen gebruik moe ten maken.

5.2.2 Chaos in tijddiscrete systemen

Chaos in tij ddiscrete systemen heeft grote overeenkomsten met chaos in

tijdcontinue systemen. Voor tijddiscrete systemen gaat verge1ijking (5.3)

over in [12]:

x(n+1) f(x(n)). (5.9)

De functie f(·) is weer niet-1ineair. De eigenschappen van chaos in tijd

discrete systemen zijn ge1ijk aan de eigenschappen van chaos in tijdcontinue

systemen. Eigenschap vier zegt dat chaos niet periodiek is. In een digitaa1

filter zijn, ten gevo1ge van de eindige woord1engte, slechts een eindig

aanta1 toestanden van het filter moge1ijk. Dit imp1iceert dat de stationaire

op1ossing a1tijd periodiek is. De periode kan echter zeer lang zijn. Vanwege

de periodiciteit van de stationaire op1ossing kan chaos niet optreden. Het

aanta1 moge1ijke toestanden van het filter kan zo groot zijn dat de periodi

citeit in de praktijk niet opgemerkt wordt. Het is daarom toch zinvo1 om na

te gaan of chaos op kan treden in tijddiscrete systemen, indien de kwanti

satie verwaar100sd wordt.

De k1assificatie van chaos in tijddiscrete systemen is ook ana100g aan de

k1assificatie van chaos in tijdcontinue systemen.
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Een voorbeeld

In filters met als overflow-correctiemechanisme saturation komen geen

overflow-oscillaties voor en daarom ook geen chaos (zie paragraaf 5.1). In

filters met two's complement overflow-correctie na de opteller in het

direct-form filter van figuur 1.4 is weI chaos gerapporteerd, alhoewel een

bewijs hiervoor achterwege blijft [13]. Hier zal een voorbeeld van een der

gelijk chaotisch gedrag gegeven worden.

Figuur 5.3

p

Chaotische trajectorie

Het filter dat we bekijken is het tweede-orde direct-form filter van fi

guur 1.4 met two's complement overflow-correctiemechanisme na de opteller en

coefficienten a 1 - -1.1 en a 2 - 1, dus met polen op de eenheidscirkel. De

functie f(·) uit formule (5.9) bezit voor dit filter enkele discontinuitei

ten. In de literatuur over chaos wordt vaak aangenomen dat de niet-lineari

teit continu is. We hebben hier dus een situatie waarover in de literatuur

weinig bekend is. In figuur 5.3 is een deel van de trajectorie van het fil

ter bij begintoestand (y(O),y(-l)} - {O.89,-O.89} weergegeven. In de figuur
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is te zien dat de trajectorie schijnbaar willekeurig bepaalde gebieden van

het toestandsvlak 'bezoekt' en niet een bepaalde regelmaat bezit. Indien de

beginwaarden binnen het grote ellipsvormige gebied gekozen worden, dan

treedt geen overflow op en zal de trajectorie ellipsvormig zijn. Dit bete

kent dat het filter osci1leert met een frequentie die overeenkomt met de

ligging van de polen van het filter. Buiten dit ellipsvormige gebied liggen

punten die op den duur altijd overflow geven. De aangegeven trajectorie

start ook buiten dit gebied en het vreemde verloop wordt dus veroorzaakt

door de overflow. In [13] wordt nog aangetoond dat de trajectorie waar

schijnlijk een fractaldimensie heeft. Dit komt overeen met eigenschap 8. Het

probleem bij het bewijzen van chaos is weer dat we moe ten aantonen dat het

signaal niet periodiek is, als we uitgaan van de klassificatie van paragraaf

5.2.1.2. Omdat de periode van het signaal in principe heel lang kan worden,

is dit praktisch niet mogelijk.

5.2.2.2 Een stelling om chaos aan te tonen

Wat we willen weten is of in een systeem chaos kan ontstaan. Een chaotisch

systeem wordt gedefinieerd als een systeem waarin chaotische signalen op

kunnen treden bij zero-input. Chaos is echter niet op een hanteerbare manier

gedefinieerd. Daarom biedt deze definitie te weinig mogelijkheden om aan te

tonen dat een systeem chaotisch is. We hebben dus behoefte aan een stelling

die ons die mogelijkheid weI biedt en die aansluit bij de vorige definitie.

De stelling die hier wordt voorgesteld is de volgende:

Beschouw een tijddiscreet systeem dat stabiel is in die zin dat het bij

ieder begrensd ingangssignaal een begrensd uitgangssignaal geeft. Neem twee

begintoestanden x(n ) en x'(n ), zodanig dat voor de bijbehorende trajecto-
o 0

rHin geldt:

~x(n) - x'(n)~ S 6, voor n S n < n l , 6 SEen
o

met 6 S E. (5.9)

Het systeem is chaotisch indien er voor elke E > 0 en voor elke n 2 > no

tenminste een paar begintoestanden dat voldoet aan (5.9) gevonden kan wor

den, zodanig dat n l > n 2 •

We zullen nu nagaan of deze stelling overeenkomt met de definitie. We

merken op dat een evenwichtspunt in een tijddiscreet systeem ook beschreven

kan worden als een periodlek signaal met periode een. We moeten nu aantonen

dat in het filter chaotische oplossingen voorkomen. We doen dit door aan te
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tonen dat tenminste een van de twee stationaire oplossingen, behorende bij

het paar begintoestanden dat voldoet aan (5.9), niet (quasi-)periodiek is.

Twee periodieke trajectorien die wi11ekeurig dicht bij elkaar beginnen

zullen altijd dicht bij elkaar blijven (bijvoorbeeld in sommige gevallen als

de periode gelijk is), of zich na een eindige tijd van elkaar verwijderen.

Deze trajectorien voldoen dus aan (5.10) of (5.11):

~x(n) - x'(n)~ S 6 voor aIle n, met 6 S E, (5.10)

voor trajectorien op een afstand 6 en E > O.

met 6 S E, (5.11)

op een eindig tijdstip n s > n .
o

Voor twee quasi-periodieke traj ectorien, of voor een periodieke en een

quasi-periodieke trajectorie, geldt hetzelfde.

Indien de trajectorien pas van elkaar af gaan wijken op een willekeurig

tijdstip n 1 , waarbij n 1 naar oneindig kan gaan, dan moet tenminste een van

de twee chaotisch zijn om de voorgenoemde reden.

5.2.2.3 Digitale oscillators

In het voorbeeld van paragraaf 5.2.2.1 werd al aangestipt dat een bewijs

voor de in dit filter optredende chaos niet gegeven kon worden. Met de stel

ling uit de vorige paragraaf is dit weI mogelijk.

De differentievergelijking van een tweede-orde direct-form filter kan in

matrixvorm geschreven worden volgens:

[
y(n)]

y(n-l) [
-a1 -a2]. [ y(n-l)]
1 0 y(n-2) -> (5.12)

met

x(n) - A'x(n-l) (5.13)

x(n) [
y(n)]

y(n-l)
(5.14)
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Hieruit kan de inverse afbeelding A-I bepaald worden:

met

x(n-l)

-1
A

-1
- A x(n) (5.15)

(5.16)

De afbeelding A en z~Jn inverse zijn voor filters met polen op de een

heidscirkel bijectief. Dit wil zeggen dat het hele toestandsgebied op zich

zelf wordt afgebeeld. De two's complement overflow-correctie kunnen we be

schrijven met een extra ingangssignaal s(n), waarbij

en

x(n) - A'x(n-l) + s(n) (5.17)

x(n-l) -1
- A [x(n) - s(n)]. (5.18)

s(n) is zodanig dat op elk tijdstip geldt -P < y(n) ~ P en wordt als voIgt

gedefinieerd (P is het grootste machinegetal):

s(n) [ ~ ],

s(n)

s(n)

[ 2~ ],

[-2~ ], (5.19)

De niet-lineaire afbeelding is voor filters met polen op de eenheidscirkel

een-op-een en beeldt het hele (begrensde) toestandsvlak op zichzelf af. Deze

eigenschappen worden hier achtereenvolgens bewezen.

Veronderstel dat twee verschillende punten x(n-l) en x'(n-l) op hetzelfde

nieuwe punt worden afgebeeld. dan geldt na afbeelding (we houden rekening

met het feit dat a 2 - 1)

en

y(n-l) - y'(n-l)

-a 1y'(n-l) - y'(n-2) + sl'(n).

(5.20)

(5.21)
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Substitueren van (5.20) in (5.21) levert

y(n-2) - y' (n-2) (5.22)

Het rechterlid van (5.22) kan de waarden -4P, -2P, 0, 2P en 4P aannemen.

Omdat -2P < y(n-2) - y'(n-2) < 2P is, geldt

y(n-2) - y' (n-2) o en o. (5.23)

Vanwege (5.20) en (5.23) is de (niet-lineaire) afbeelding een-op-een. De

afbeelding zorgt er altijd voor dat -P < yen) s P, zodat het hele begrensde

toestandsvlak in zichzelf wordt afgebeeld. Omdat de lineaire afbeelding A

voor filters met polen op de eenheidscirkel bijectief is, en de niet-line

aire afbeelding een-op-een is, moet gelden dat het hele (begrensde) toe

standsvlak op zichzelf wordt afgebeeld. De inverse afbeelding volgens (5.18)

heeft dezelfde eigenschappen. Er treedt dus zowel bij de gewone- als bij de

inverse afbeelding geen contractie of expansie op. Als we enkel yen) op het

tijdstip n kennen en niet sen), dan is het in verband met de juist afgeleide

eigenschappen mogelijk om sen) te bepalen. We doen dit door gebruik te maken

van formule (5.18). We hebben analoog aan (5.19) drie mogelijkheden voor

sen). omdat de niet-lineaire afbeelding een-op-een is, zal slechts een van

deze drie mogelijkheden een oplossing geven die binnen het begrensde toe

standsvlak ligt en dat is de goede oplossing.

Uitgaande van de stelling over chaos uit paragraaf 5.2.2.2, moe ten we

zoeken naar een paar punten (I(n ),I'(n » in het toestandsvlak die op een
o 0

afstand 0 van elkaar liggen en waarbij deze afstand tot nul nadert. De tra-

jectorien die bij deze beginpunten horen moeten ook zo dicht bij elkaar

blijven tot een bepaald moment, waarop ze zich verder dan 0 van elkaar ver

wijderen. Het moment waarop dit gebeurt moet in het oneindige kunnen liggen.

We nemen de norm voor een filter met een bepaalde a 1 -coefficient volgens

(5.24).

IIg(n) II II (gl (n) , g2 (n» II

(5.24)

We stellen den) gelijk aan de afstand van de twee punten op tijdstip n.

den) III(n) - I' (n) II (5.25)
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Voor de afstand d(n+l) op het tijdstip n+l vinden we na enig rekenen

d(n+l) Ilx(n+l) - x' (n+l) II ->

met

222
d (n+l) - d (n) + t (n+l) - a1·t(n+l)·[y(n) - y'(n)]

- 2·t(n+l)·[y(n-l) - y'(n-l)], (5.26)

t(n) (5.27)

Uit de laatste twee formules blijkt dat de afstand van de trajectorien tot

elkaar niet verandert als t(n) - O. Dit wil zeggen dat beide trajectorien op

gelijke afstand blijven totdat ze op een verschillende manier voor overflow

gecorrigeerd worden. Omdat de beide trajectorien heel dicht bij elkaar lig

gen, wil dit zeggen dat een trajectorie weI voor overflow gecorrigeerd moet

worden en de andere niet. t (n) neemt dan de waarde 2 of - 2 aan. Hiermee

wordt de tweede term uit het rechterlid van (5.26) duidelijk van nul ver

schillend en groter dan nul. De overige twee termen zijn nagenoeg nul, omdat

de beginwaarden voldoende dicht bij elkaar gekozen worden.

We kunnen dus concluderen dat de afstand 6 tussen twee trajectorien, waar

van de startwaarden voldoende dicht bij elkaar gekozen worden, gelijk blijft

tot het moment waarop op een van de twee traj ectorien overflow-correctie

moet worden toegepast en op de andere trajectorie niet. Op dat moment neemt

de afstand tussen de trajectorien sterk toe.

Twee punten die na verloop van tijd aan weerszijden van de lijn y(n) - P

worden afgebeeld zullen op dat moment van elkaar divergeren. We moeten dus

zoeken naar punten die na een bepaalde tijd daar afgebeeld worden. We zoeken

eerst naar die beginwaarden die na een stap aan weerszijden van deze lijn

afgebeeld worden.

Als we de lijn y(n) - P, met -P < y(n-l) s P, inverse afbeelden volgens

(5.18), dan vinden we in het toestandsvlak twee lijnstukken met richtings

coefficient -1/a 1 • Twee beginpunten aan verschillende zijden van dit lijn

stuk zullen in de volgende stap verschillend voor overflow gecorrigeerd

worden en de trajectorien zullen daar uit elkaar gaan. De twee lijnstukken

die we op deze manier gevonden hebben, kunnen we op hun beurt ook weer in

verse transformeren. In figuur 5.4 is dit proces tot 35 stappen diep her

haald. We zien dat de lijnstukken het toestandsvlak verdelen in een aantal

gebieden. Het aantal lijnstukken dat per stap toegevoegd wordt, neemt steeds
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toe. De lijnstukken verdelen het toestandsvlak in een aantal gebieden. Pun

ten in figuur 5.4 die in verschillende gebieden liggen worden gescheiden

door een lijnstuk en zullen daarom binnen 35 stappen van elkaar divergeren,

mits ze voldoende dicht bij elkaar gekozen zijn.

Figuur 5.4

Gebieden in het toestandsvlak met gelijkvormige trajectorien gedurende

tenminste 35 tijdseenheden, voor het filter met a 1 - -1.1 en a 2 - 1.

Omdat de inverse afbeelding een-op-een is en het hele (begrensde) toe

standsvlak op zichzelf wordt afgebeeldt, gaat de gesommeerde lengte van deze

lijnstukken in een bepaalde stap niet naar nul. De 1ijnstukken worden niet

op een vorig 1ijnstuk afgebee1d, a1s de richtingscoefficienten van de 1ijn

stukken per stap verschi11end zijn. Nemen we een 1ijn y(n) - rc(n)·z + k(n),

y(n-1) - z, waarbij z begrensd is, dan kunnen we de inverse afbee1ding uit

voeren vo1gens (5.18).
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[ y(n-l)] [-~ -;J. [rc(n)·z + ken) - SI(n)]
y(n-2) z

[-rc(n).z -
z ]ken) + SI (n) - a l ·z

[ rc(n-l)·z' + k(n-l) ].
z'

Hieruit voIgt

(5.28)

en

rc(n-l) -1
rc(n) + a l

(5.29)

k(n-l) -sl(n) -
ken) + s, (n)

rc(n) + a l
(5.30)

In appendix C wordt afgeleid dat deze richtingscoefficient voor filters

met polen op de eenheidscirkel nooit dezelfde waarde aan zal nemen indien

geldt

e m
k'7l' , met m,k £ L. (C.lO)

De hoek e van de polen moet dus een irrationaal veelvoud van 7l' zijn. Voor

deze filters kunnen tot in het oneindige lijnstukken gevonden worden die een

bestaand gebied in twee delen en die aangeven dat er twee beginpunten zijn

waarvoor de trajectorien pas op dat moment op een afstand groter dan 6 van

elkaar komen te liggen. Hiermee is chaos in digitale oscillators met two's

complement overflow-correctie volgens de stelling uit de vorige paragraaf

aangetoond.

5.2.2.4 Digitale filters

We weten nu dat chaos op kan treden in digitale oscillators. De vraag is

of dit ook kan gebeuren in digitale filters. Voor digitale filters, dus met

a 2 ~ I, is de (niet-lineaire) afbeelding contraherend en de inverse afbeel

ding expanderend. Dit wil zeggen dat bij inverse transformatie van een lijn

stuk uit het toestandsvlak, een deel van dit inverse getransformeerde lijn

stuk buiten het toestandsvlak terecht kan komen. Het is op deze manier moge

lijk dat dit na een eindig aantal stappen met het gehele originele lijnstuk
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y(n) - P, .p < y(n-l) S P is gebeurd. Hoewel het niet gelukt is om dit te

bewijzen, hebben simulaties aangetoond dat dit waarschijnlijk altijd het

geval is. Naarmate de polen dichter bij de eenheidscirkel liggen, neemt het

aantal stappen, waarna nog lijnstukken in het begrensde toestandsvlak worden

Figuur 5.5

/

Gebieden in het toestandsvlak met gelijkvormige trajectorien

voor een filter met polen binnen de eenheidscirkel.

gevonden, toe. In figuur 5.5 is een voorbeeld gegeven van een dergelijk fil

ter met coefficienten a 1 - -1.1 en a 2 - 0.95. Het aantal stappen voordat het

lijnstuk verdwenen is blijkt hier 25 te zijn. Indien dit proces na een ein

dig aantal stappen wordt afgebroken kan niet aan de stelling van paragraaf

5.2.2.2 worden voldaan, zodat er ook geen chaos optreedt.
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Conclusies

Overflow-oscillaties in tweede-orde direct-form digitale filters bij zero

input kunnen vermeden worden door saturation als overflow-correctie toe te

passen. Past men echter two's complement overflow-correctie toe, dan kunnen

overflow-oscillaties verwacht worden. Indien de polen van het filter op de

eenheidscirkel liggen en indien de hoek waaronder deze polen ten opzichte

van de reele as liggen geen rationaal veelvoud van w is, dan kan bij ver

waarlozing van de kwantisatie-effecten zelfs chaos optreden. Neemt men deze

effecten in de beschouwing mee, dan kunnen in het filter enkel periodieke

overflow-oscillaties optreden en dus geen chaos. De periode van een derge

lijke oscillatie kan echter weI heel lang worden.
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BEREKENING VAN DE GRENZEN IN HET TOESTANDSVLAK

Indien we het rechterlid van (2.5) en (2.9) berekenen, kunnen we het rech

terlid van (2.12) eenvoudig bepalen. De hier gegeven berekening is erop

gebaseerd dat de filterparameter 9 slechts in een eindig aantal decimalen

achter de komma opgegeven zal worden. Indien 9 nauwkeuriger opgegeven wordt,

zal de tijd die het programma nodig heeft om de begrenzingen te bepalen in

het algemeen toenemen. Voor de meeste praktische toepassingen is een enkele

decimaal achter de komma al voldoende. In dit geval kan 9 geschreven worden

als

9 - 27f'~M'
+(L,M f N ) (A. 1)

Indien we 9 bijvoorbeeld opgeven in tienden van graden, kiezen we M-3600.

Het rechterlid van formule (3.1) kunnen we voor het 2e -orde direct-form
j 9 - • 9

filter met complexe polen ql - pe ,q2 - pe J ook schrijven als

«l «l
pk lsin«k+l) 9) Iq'2 Ih (k)1 q'2

sin(9)k-O k-O

«l
pk lsin«k+l)27fL/M)I

q'2-
sin(27fL/M)k-O

M-l k l I
q.~. 2 p sin«k+l)27fL/M)

l-p k-O sin(27fL/M)
(A.2)

In veel gevallen is M deelbaar door 4 en kunnen we (A.2) vereenvoudigen tot

q'2 Ih (k)1
k-o

q.~. ~ pk lsin(2wkL/Mll

l-p k-l psin(27fL/M)

q._l .[ M~2 pk lsin(2wkL/Mll + ~ pk ISin(2WkL/Mll]

I_pM k-l psin(27fL/M) k-M/2+l psin(27fL/M)
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+ p(M/2+k)Isin(wL+2wkLjM)I ]

psin(2wLjM)

_ 1 [ M~4 pk lsin(2wkLjM) I
q M/2 L

I-p k-l psin(2wLjM)

M/4-1 pM/2-k lsin (wL-2wkLjM)I ]

+ k~O pBin(Z.LIM)

_ q. 1 .[ pM/4 Isin (wL/2)I

I_pM/2 psin(2wLjM)

M/4-1 I . I ]\ k M/2-k s~n(2wkLjM)
+ L (p + p ) .------ • (A.3)

k-l psin(2wLjM)

Op vrijwel identieke wijze kan voor het rechterlid van (2.9) worden afge

leid dat

co

q2 pk1cos(2wkL/M)I

k-O

q [ M/4M/2' 1 + p Icos(wL/2)I
I-p

M/4-1 ]
+ 2(pk + pM/2-k). Icos(2wkLjM)I .

k-l

(A.4)
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FRACTALS

Aan de hand van een voorbeeld is het begrip fractal het eenvoudigst te

verduidelijken.

Stel dat we een lijnstuk hebben met een lengte van een. We halen uit het

midden van dit lijnstuk 1/3 deel weg, zodat twee lijnstukken met een lengte

van 1/3 overblijven. Bij deze twee lijnstukken halen we ook weer het middel

ste 1/3 deel weg. Indien we hiermee doorgaan tot in het oneindige, dan noe

men we de figuur die overblijft de 'middle-third cantor set'. Het proces is

nog eens verduidelijkt in figuur B.l voor de eerste vier stappen Tevens is

in deze figuur aangegeven hoeveel lij nstukken N(f) van lengte f we nodig

hebben om al deze lijnstukken te bedekken.

Figuur B.l

N(E) E

stap 1 1 ,
stap 2 2 '/.3

stap 3 4 '/9

stap 4 8
,
~27

Middle-third cantor-set

We definieren de dimensie DaIs voIgt [14]:

D A Lim In(N(f)) (B.l)
f~O

In(l/f)

Hierin is N(f), meer algemeen dan in het voorbeeld, het aantal volume

elementen met diameter f, nodig om de meetkundige figuur te bedekken. De

vorm van het volume-element moet zodanig gekozen worden dat D minimaal is.

In het gegeven voorbeeld neemt f bij iedere volgende stap af met een fac

tor 1/3 en N(f) neemt toe met een factor 2, zodat hier geldt:

In(2) ::::: 0.6309
In(3)

(B.2)
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We zien dat de middle-third cantor set een niet-gehele dimensie heeft. Dit

wordt ook fractal-dimensie genoemd. Passen we formule (B.l) toe op respec

tievelijk een punt, een lijnstuk en een vlak, dan vinden we respectievelijk

de dimensies 0, 1 en 2.

We kunnen inzien dat het gegeven voorbeeld niet dimensie nul heeft, want

uiteindelijk blijven er oneindig veel punten over. De dimensie moet dus

groter zijn dan nul. De dimensie moet ook kleiner zijn dan een, want de

lengte van aIle lijnstukjes samen gaat naar nul, als we tot in het oneindige

met het proces zouden doorgaan.

In het algemeen geldt: Fractals zijn meetkundige figuren met een niet

gehele (fractal-) dimensie.

Karakteristiek voor fractals is dat ze een oneindig fijne struktuur heb

ben. De vormen die we kunnen waarnemen op een bepaalde schaal, blijken op

een kleinere schaal ook weer terug te komen. Als voorbeeld kunnen we weer de

middle-third cantor set nemen. Bekijken we de figuur op een grove schaal,

dan zien we maar een lijnstuk. Kijken we op een fijnere schaal, dan zien we

meerdere lijnstukken die echter precies zo uitzien als het eerste lijnstuk.
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AFLEIDING VOOR PARAGRAAF 5.2.2.3

Uit paragraaf 5.2.2.3 vo1gt dat voor de richtingscoefficient van een in

verse getransformeerd 1ijnstuk ge1dt:

rc(n-1) -1
rc(n) + a l

(5.29)

We sp1itsen rc(n) in een teller en een noemer vo1gens (C.1).

rc(n) T(n)
N(n)

(C.1)

Hiermee gaat (5.29) over in

T(n-1)
N(n-1)

-1
a l + T(n)/N(n)

- N(n)
al·N(n) + T(n)

(C.2)

We kiezen de vo1gende sp1itsing:

T(n-1)

N(n-1)

N(n),

-al·N(n) - T(n) -al ·N(n) - N(n+1).

(C.3)

(C.4)

met (C.4) hebben we in feite niets anders dan een recursieve re1atie met

polen op de eenheidscirke1, waarbij de index n afneemt in p1aats van toe

neemt, wat meer gebruike1ijk is. De op1ossing van (C.3) en (C.4) 1aat zich

schrijven a1s

N(n) - A'cos(-8'n + ~o),

T(n) - A'cos(-8'n + ~o - 8),

waarbij

(C.5)

(C.6)

8 arccos ( -ad2). (C.7)



Vergelijking (C.I) wordt nu

rc(n)
cos(-O'n + ~ - 0)o

cos(-O·n + ~ )
o

cos(O) - sin(O)·tan(-O·n + ~ ).
o

(C.B)

Vergelijking (C.B) is een oplossing van (5.29). Omdat vergelijking (5.29)

maar een oplossing heeft, hoeven we niet naar andere oplossingen te zoeken.

Op elk tijdstip moet gelden rc(n) ~ rc(n+k), met k f Z. Dit komt overeen

met

tan(-O·n + ~ ) ~ tan(-O·n - O·k + ~ )
o 0

Hieruit voIgt

met k f L, voor aIle n.

met k,m f L.

(C.9)

(C.IO)

Met andere woorden: de hoek 0 van de polen mag geen rationaal veelvoud van

1l' zijn.
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