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SAMENVATTING

Dit rapport zal handelen over de verschijnselen die zich voordoen bij

de periodieke excitatie van digitaal uitgevoerde tijd-discrete sys

temen. Bij gebruik van deze filters kunnen zich verschijnselen voor

doen die met de lineaire tijd-discrete theorie niet meer te verklaren

zijn.

Ret merendeel van deze verschijnselen valt onder de algemene term

"instabiliteiten". Dit rapport geeft o.a. een indeling van alle moge

lijke instabiliteiten van digitale filters bij periodieke excitatiej

een van deze instabiliteiten wordt "subharmonische" genoemd.

Voor een beter begrip van het verschijnsel subharmonische was het

belangrijk aIle subharmonischen bij een gegeven filter en een gegeven

( periodiek ) ingangs-signaal te kennen.

Dit rapport beschrijft o.a. een algoritme dat bovenstaand probleem

oplost.

Bij de bestudering van limit-cycles heeft men veel nut ondervonden

van een methode die boomstructuren gebruiktj ook bij de bestudering

van subharmonischen kunnen deze van nut zijn. Een complicerende

factor is hier echter weI dat de boomstructuren ook afhankelijk zijn

van het ingangs-signaal.

Dit rapport beschrijft een methode om deze boomstructuren te bepalen
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en overzichtelijk weer te geven.

Bij de lineaire beschouwing van tijd-discrete systemen kwamen al gauw

matrix-vergelijkingen naar voren. Dit rapport geeft o.a. een

analytische uitdrukking voor de responsie van een lineair tweede orde

filter bij periodieke excitatie. Tevens wordt bovengenoemde uitdruk

king gebruikt bij de afschatting van het totaal aantal mogelijke in

stabiliteiten in een tweede orde filter.

Een voor de handliggende statistische beschouwing over het verschijn

sel subharmonische wordt in dit rapport als zijnde onaantrekkelijk

geclassificeerd.

INSTABILITIES IN RECURSIVE PERIODICAL EXCITATED DIGITAL FILTERS

0.1 Summary

This paper describes some phenomena encountered in periodical

excitated digital systems. Normal linear time discrete methods cannot

account for these phenomena.

A classification of all possible instabilities in digital periodical

excitated filters is given; one of these instabilities is called a

"subharmonic".

An algorithm that generates all possible subharmonics resulting from

a certain excitation is developed.

This algorithm is useful to obtain all the possible subharmonics

in a given filter.

In the study of limit-cycles state-space considerations are powerful.

In the study of subharmonics state-space methods are not easy to use
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because of the excitation of an input signal.

An approach to use these methods, nevertheless, is given.

A linear view on a time discrete system is possible using matrix

equations.

Using this an analytic expression for the response of a linear second

order periodical excitated filter. This expression will be used to

give a bound for all possible instabilities.

A statistical discussion of the phenomenon subharmonic is classified

in this paper as unattractive.
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IRLEIDING

Ret elimineren van ongewenste signalen neemt in de hedendaagse tech

niek een steeds belangrijkere plaats in. In de meeste gevallen gebeurt

dit elimineren door eenvoudig weg te filteren. Een sprekend voorbeeld

hiervan is het midden-frekwent filter in een normale radio-ontvanger.

Gebeurde het filteren vroeger voornamelijk tijd-continu en analoogj

nu komen steeds meer tijd-discrete en digitale methoden in zwang. Voor

tijd-discrete lineaire systemen staat een vrij machtige wiskunde ter

beschikking ( theorie van de differentie-vergelijkingen, Z-transforma

tie )j voor digitale systemen ( dit zijn systemen waarin alle voor-
I

komende signalen tijd-discreet en gekwantiseerd zijn ) ligt dit t.g.v

het kwantiseren beduidend anders.

Oit rapport zal een probleem dat bij de verwezenlijking van digitale

filters optreedt nader beschouwenj n.l. het probleem van de z.g.

"subharmonische".

2.1 Ret lineaire model

Uit de theorie is bekend dat alle tijd-discrete lineaire systemen

gemaakt kunnen worden uit tweede orde secties. Een eerste orde sectie

is een speciaal geval van een tweede orde sectie.

Dit rapport zal zich daarom concentreren op tweede orde secties.
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Voor het lineaire geval is de algemene differentie-vergelijking:

waarbij:u(k) het ingangs-signaal,

y(k) het uitgangs-signaal

en a
i

( i-O, ••• ,n ) en b
i

( i-O, ••• ,m ) de co~fficienten van

het filter zijn.

Ais we op het linker en rechter lid van (1) de Z-transformatie toe

passen dan voIgt:

-1
( a +a 1z +n n-

-1 -m
( b +b 1z + ••• +bOz ).U(z)m m-

met: Y(z)-Z{y(k) }-kloz-k.Y(k)

en: U(z)-Z{u(k) }-kloz-k.u(k).

als u(k) en y(k) nul zijn voor k<O.

We kunnen nu een overdrachtsfunctie H(z) defini~ren:

Y(z) -1
+bOz

-m
b +b 1z +m m-

H(z) - -,..

U(z) -1 -n
a +a 1z + +aOzn n-

m m-1
+b

Ob z +b 1z +m m- n-m,.. .z
n n-1

a z +a 1z + +aOn n-

Noemen we de polen P1,P2' ••• 'Pn en de nulpunten n1,n2, •••

gaat (3) over in:

(2)

(3)

,n dan
m
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(z-n )
m

R(z) ... ---------...,....---

T(z) Y(z)

--- ... ---
N(z) U(z)

2.2 De praktische uitvoering

(4).

Bij de praktische uitvoering zal het tijd-discrete systeem meestal

digitaal uitgevoerd worden. De tijdvertragingen worden dan gereali

seerd met geheugens terwijl het vermenigvuldigen en optellen met digi

tale rekenmiddelen geschiedt.

De bovengenoemde digitale realisatie heeft o.a. tot gevolg dat aIle

signalen in het filter gerepresenteerd moeten worden door digitale

getallen ( en dus gekwantiseerd zijn ).

Resumerend zijn de gevolgen van een digitale uitvoering van tijd-dis

crete lineaire systemen:

l.doordat aIle coefficienten ge~epre

senteerd worden door digitale getallen kunnen ni~1:_~I~~. willekeurige

c~!~f~~~~~~n gerealiseerd worden,

2.vanwege de beperkte woordlengte die

nen sign~le~~~~~~~1:}seerd te worden; dit is een niet lineair effect.

Ad 1:

Dit betekent dat maar een beperkt aantal polen en nulpunten liggin

gen mogelijk zijn; het Z-vlak kan men bedekt denken met een raster,

aIleen op de kruispunten van het raster kunnen polen/nulpunten voor

komen ( zie fig. 2 ).

Ret systeem blijft hierdoor weI lineair.
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Ad 2:

Na vermenigvuldigen neemt het aantal bits toe, dit betekent dat er

bij het rekenen afkappingen of afrondingen plaats vinden ( in het

algemeen kwantisatie ).

Ret systeem wordt hierdoor niet lineair.

Bij systemen met een recursief deel ( dus met polen ) kan het tweede

effect verschijnselen geven die met de "normale" tijd-discrete lineai

re theorie niet meer te verklaren zijn.

figuur 2.

Denkbeeldig raster waarop aIle

polen/nulpunten van het digitale

filter moe ten liggen.
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Deze effecten ontstaan door signaal-kwantiseringen. De plaats en het

type kwantisator alsmede de configuratie van het filter neemt een

belangrijke plaats in bij de bestudering van bovengenoemde effectenj

hiervoor wordt verder naar de 1iteratuur verwezen ( [2], [3], [4] ).

Opm:

Kwantiseren kan vermeden worden door voor aIle ai's machten van twee

te nemen.

Dit rapport zal verder ingaan op een van deze ongewenste verschijnse

len; en weI in het bijzonder die verschijnselen die optreden bij een

periodieke excitatie van het systeem.
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PERIODIEKE RESPONSIES

Niet lineaire verschijnselen in digitale filters met terugkoppeling

( dus met polen ) zijn al lang een onderkend probleem. Tot nu toe zijn

vooral onderzocht:

1.Kwantisatie ruis;

2.Instabiliteiten in de vorm van zero

input limit-cycles.

Een tot nu toe weinig bestudeerd onderwerp is de produktie van een

"subharmonische" in periodiek ge~xciteerde filters.

In dit hoofdstuk wordt o.a. een overzicht gegeven van alle mogelijke

( stationaire ) responsies bij periodieke excitaties.

3.1 Periodieke oplossingen

Als we een recursief digitaal filter beschouwen dan kan de toestands

vector ~(k) volledig bepaald worden als de toestand op k=O ( =~(O) )

en het ingangs-signaal u(k) ( k>O ) bekend zijn:

~(k)=!(u(k-1),~(k-l»

waarbij de functie 1 vast ligt door de structuur van het filter.

Dit rapport handelt in het bijzonder over filters die periodiek ge-
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exciteerd worden, dus voor u(k)'s waarvoor geldt:

u(k)-u(k+K)

met K de periode van het ingangs-signaal.

M.b.v. de periode K definieren we een grove tijdschaal en een fijne

tijdschaal volgens:

k-N.K+n

met N-O,l, ( grove tijdschaal ),

en n-O,l, ,(K-1) ( fijne tijdschaal ).

Dit leidt schematisch tot de volgende voorstelling:

k-O k-K-1 k-K k-2K-1 k-2K

1------+-1------H-------
n-K-1 n-O n-K-1 n-O

---------N-O------------ ---------N=l------------ ----------------

We kunnen nu u(k) en ~(k) schrijven als u(N;n) en ~(N;n).

In het lineaire geval wordt, als het systeem uitgedempt is, de periode

van de toestands-vector gelijk aan die van de excitatie ( -K ).

Dit betekent wiskundig het bestaan van:

lim x(N;n) voor aIle n.
N+'"

Bij een digitaal filter ligt dit anders. Dankzij het feit dat er nu

sprake is van een "finite-state machine" zal ~(k) weI periodiek worden

maar de periode hoeft niet automatisch K te zijn.

In de praktijk blijkt de stationaire toestand zelfs afhankelijk te

zijn van de begintoestand ~(O); deze begintoestand verdwijnt in het

stationaire geval niet uit de responsie zoals het geval is bij

lineaire (stabiele) filters. Daar noemen we een filter immers

stabiel als el-ke begintoestand uiteindelijk leidt tot de zelfde

eindtoestand ( - stationaire-toestand bij periodieke excitatie ) bij

dezelfde excitatie.

Voor periodiek geexciteerde digitale filters definieren we stabiliteit

als voIgt:
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Oefinitie stabiliteit:

Een recursief digitaal filter is stabiel als bij iedere periodieke

excitatie een en slechts een periodieke stationaire responsie

hoort.

Ret zal blijken dat filters met een hoge Q over het algemeen niet

stabiel zijn volgens de gegeven definitie.

3.2 Indeling van periodieke responsies

De toestandsvector wordt periodiek als ~(k)a~(k+S.K) voor k>N
O

waarbij

K de periode van het ingangs-signaal is en NO een zekere constante,

die aangeeft dat het filter de stationaire toestand heeft bereikt.

Oit betekent nog niet dat S.K·gelijk is aan de periode in de zin van

de kortste periode. Oit leidt tot de volgende mogelijkheden voor de

periode ( akortste periode ) voor ~(k) bij een periodieke excitatie

met periode K: KLASSE A: ~(k) heeft periode S.K,

Klasse A1: Sal,

Klasse A2: 5>1;

KLASSE B: ~(k) heeft periode (S/O).K,

met Oe:N, (S/O)Ke:N, S/01N

Klasse B1: 5=1,

Klasse B2: 5>1-

Elke klasse kan nul, een of meer periodieke oplossingen bevatten.

Klasse A1.

De toestandsvector ~(k) heeft nu dezelfde periode als het ingangs

signaal, men zou het filter nu zonder meer stabiel kunnen noemen.

Ret is echter mogelijk dat er meerdere oplossingen van het type A1

zijn. Een voorbeeld hiervan geeft het filter van fig. 1.

Exciteert men dit filter met 8,8,-8,-8 dan zijn er twee responsies van
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het type Al mogelijk n.l.: -6,6,5,-1

en -5,1,6,-6.

Ret filter is nu per definitie instabiel.

u(k} J yq(k)
vert raging vertraging

Kwantizator

figuur 1.

Een tweede orde filter

( kwantisatie is RO. )

b

Klasse A2.

Filters waarvoor geldt ~(k)a~(k+5.K), 5>1 genereren z.g. subharmo

nischen. Dit gebeurt b.v. als een filter met een hoge Q geexciteerd

wordt met een veelvoud van z'n resonantie frekwentie.

Een voorbeeld hiervan is het filter van fig. 1. Rekent men hier de

ligging van de polen uit dan krijgt men polen bij ±~/4. Verwacht wordt

dus een subharmonische met lengte 8.

Exciteert men dit filter met 8,8,-8,-8 dan zijn er 8 responsies van

het type A2 mogelijk n.l.:

-6,1,1,-5,-5,6,4,-8

of -1,6,6,-5,-4,1,5,-8

of -9,3,4,-5,-2,10,1,-8

of -4,5,2,-10,-1,8,9,-3

of -6,5,4,-1,-5,8,1,-6

of -1,5,5,-6,-4,8,6,-1

of -9,5,1,-3,-2,8,4,-10

of -1,3,2,-8,-4,10,9,-5.
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Uit de voorbeelden van A1 en A2 ziet men dat hetzelfde filter bij

eenzelfde ingangs-signaal verschillende periodieke oplossingen kan

genereren. In het volgende hoofdstuk zal aangetoond worden dat dit

aIle periodieke oplossingen zijn van dit filter met dit ingangs-sig

naal.

De responsies die onder klasse B vallen komen aIleen onder zeer bij

zondere omstandigheden voor. Om ze te genereren zijn aparte soorten

filters ontworpen. Deze responsies zijn van ondergeschikt belang en

zijn hier aIleen voor de volledigheid genoemd.

Klasse B1.

Hier is er sprake van hogere harmonischen. In het frekwentie-gebied

betekent dit dat de toestandsvector aIleen hogere harmonischen van het

ingangs-signaal bevat.

Een voorbeeld hiervan geeft het filter van fig. 2.

a=0.945

b=-0.893

R=0.945

4»=11'/3

figuur 2.

Tweede orde filter om klasse B

subharmonischen te genereren.

Exciteert men dit filter met 500,500,500,500,500,510,500,500,500,500,

500,500 ( dit is verkort te schrijven als: 5x500,lx510,6x500 ) dan is

er een periodieke oplossing met lengte zes:

3,5,7,7,5,3, •••
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Klasse B2.

Deze responsies zou men "veralgemeende" subharmonischen kunnen noe-

men.

Een voorbeeld hiervan geeft het filter van fig. 2.

Exciteert men dit filter met 500,510,510,500 dan is er een responsie

met lengte zes: 3,5,7,7,5,3, •••

Uit de voorbeelden B1 en B2 blijkt duidelijk dat de kleine rimpel op

de excitatie van geen invloed meer is op de responsie.

Ret is duidelijk dat bij de gegeven indeling aIle willekeurige perio

den van de responsie eenduidig zijn in te delen.

Opm:

Als K-1 ( dus gelijkspanning ) worden instabiliteiten van het type

A2 limit-cycles genoemd.

Zie verdeI' over deze problematiek appendix 1:

" Subharmonics and related quantization effects in

periodically excited recursive digital filters"

3.3 Ret afsplitsen van de subharmonischen

Ret is natuurlijk interessant om te proberen een subharmonische af te

splitsen. Men kan het ook zo zien:

"Is het mogelijk om de stationaire responsie van het filter te zien

als een superpositie van:

1.een responsie met dezelfde periode als het

ingangs-signaal (dus met periode K )( -fundamental ),

2.een responsie met dezelfde periode als de toe

standsvector ( dus met periode S.K )( -subharmonische )."

In het algemeen kan dit niet eenduidig; er moet dus een extra

nevenvoorwaarde getntroduceerd worden.
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Voeren we de volgende notatie in:

Ingangssignaal met periode K,

Uitgangs-signaal met periode S.K ( y(k) ).

Ontbind y(k) in een signaal f ( fundamental ) met periode K en een

subharmonische s met periode S.K.

We voeren nu de volgende variabelen in:

k=O,2,

en i=O,l,

,(K-1),

,(S-l).

Er geldt nu:

y(k+i.K)=f(k)+s(k+i.K),

signaal =fundamental + subharmonische.

Deze ontbinding kan op vele manieren gebeuren.

Stellen we ala nevenvoorwaarde minimale energie in de subharmonische,

dan is de volgende afleiding mogelijk.

Voor de energie van s over een periode van s ( =S.K ) geldt:

2· k;if (k).y(k+i.K)

2 2
=k;iY (k+i.k) + S. ~ f (k)

-2. ~ f(k) f y(k+i.k).

Minimaliseren van P geeft:
s

dP s/df(k)=0=2.S.f(k) - 2. f y(k+i.K)

~ f(k)=l/S. f y(k+i.k) •

Hiermee is de splitsing eenduidig geworden.
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Opm 1:

De fundamental is dus een gemiddelde.

Opm 2:

F(k) en s(k) zijn orthogonaal.

Bewijs:

i~f(k).s(k+i.k) .. ~ f(k) r s(k+i.k)
•

.. ~ f(k) f {y(k+i.K)-f(k)

= ~ f(k) [{ r y(k+LK) } - S.f(k)

.. ~ f(k) [ S.f(k) - S.f(k) ] = 0

q.e.d.

Ret gevolg hiervan is:

P =Pf+P •Y s

Bovenstaande afleiding geeft een eenduidige afsplitsingj het is echter

nog maar de vraag of men er iets aan heeft. De fundamental is een

fictief signaal en heeft geen enkele fysische betekenis.

De hier gegeven afsplitsing heeft geen enkel verband met de responsie

die in het lineaire geval zou zijn opgetreden.
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4 .0 ALGOlUTME VOOR. BET GEKER.ER.EN VAN SU'BHARMONISCHEN

Bij de bestudering van het verschijnse1 subharmonische is het belang

rijk a11e subharmonischen die in een bepaa1d filter kunnen voorkomen

bij een bepaa1d ingangs-signaa1 te kennen.

Dit hoofdstuk za1 een a1goritme behande1en dat het moge1ijk maakt a11e

subharmonischen van een gegeven tweede orde filter bij een gegeven

ingangs-signaa1 te bepa1en.

Ter i11ustratie za1 dit hoofdstuk afges10ten worden met diverse voor

bee1den.

4.1 Enige afspraken

Elk re~e1 geta1 is op te sp1itsen in een integer dee1 en een gedee1te

na de decima1e punt:
int+ fracy=y y

Om d 1i i ...... ... ... d d d f k dinte sp ts ng een-een ui ig te maken wor t a gespro en at y en
frac

y hetze1fde teken hebben a1s y.

De fout, geIntroduceerd door het kwantiseren, beschouwen we a1s een

extra additief stoor-signaa1 ( e(k) )( zie fig. 1).
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venraging vert raging

Kwantizator

e(k)

Kwantizator

P (k)

vq (I<)

b

u(k)

lineair deel
van filter

figuur 1.

Model van een filter

met kwantisatie.
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Nu wordt gedefinieerd:

e(k)+v(k)t

u(k) +y(k).

Waarbij "." betekent "geeft de responsie in het lineaire geval".

Waarbij v(k) de responsie van het filter is met aIleen e(k) als

ingangs-signaal en y(k) de responsie met aIleen u(k) als ingangs

signaal.

Direkt uit het superpositie beginsel voIgt ( dit mag omdat het model

volledig lineair is): y (k)ap(k)+e(k)t
q

ay(k)+v(k).

Ret signaal y (k) kan men opgebouwd denken uit een stuk dat veroor
q

zaakt wordt door u(k) en een stuk dat veroorzaakt wordt door e(k).

4.2 Ret algoritme

Uit het model voor het gekwantiseerde filter voIgt:

y (k)ay(k)+v(k)=geheel getal
q

( t.g.v. kwantisatie )
frac int

v(k)=y (k)-y(k)=y (k)-( y (k) + Y (k»
q q

a_yfrac(k)+i(k) ie:Z
int

i(k)=yq(k)-y (k).

Aangezien y(k) ( eenvoudig ) te bepalen iS t voIgt hieruit dat v(k)

bijna bepaald is ( op een integer na ).

Beschouwen we nu een tweede orde filter ( zoals in fig. 1 ).

De responsie is volledig bepaald indien de toestand op k=O en het in

gangs-signaal voor k>O bekend zijn. Dit geldt zowel voor het lineaire

als voor het gekwantiseerde filter.
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Stelling 1:

Bij het bekend zijn van de begintoestand ( y(-l),y(O) ) in een ge

geven filter en bij het bekend zijn van het ingangs-signaal u(k)

voor k>O, is de responsie volledig bepaald.

Bewijs:

y(l)-u(l)+b.y(-l)+a.y(O)

y(2)-u(2)+b.y(0)+a.y(1) enz.

q.e.d.

Deze stelling blijft geldig indien een kwantisator aanwezig is.

Aangezien v(k) bekend is op een integer na nemen we als beginvoorwaar

den voor het filter met als ingangs-signaal aIleen e(k):
frac

v(-l)--y (-l)+iO'
fracv(O)--y (0)+i1 ( i O,i1 )€Z.

waarbij i O en i
1

willekeurige integers voorstellen.

De responsie op het fout-signaal v(k) valt in twee delen uiteen:

-een breukgedeelde dat volledig bepaald wordt

door de fractie van y,

-een gedeelte voor de komma ( i(k) ) •

Er moet nog bewezen worden dat de splitsing y (k)=y(k)+v(k) voor k>0
q

toegestaan is voor elk willekeurig paar i O en i 1 •

Stelling 2:

Zijn bij een bekend filter met kwantisatie y(-l),y(O) en iO' i 1 be

kend, dan is bij een gegeven ingangs-signaal u(k):

1.de rest van de responsie volledig bepaald,

2.e(k)+v(k),

v(k)=yq(k)-y(k).
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Bewijs:

Voor y geldt:
y(_I)_yint(_I)+yfrac(_I),

y(O)_yint(O)+yfrac(O).

En voor y (k) vol~t:

q int
y (-I)-y(-I)+v(-I)-y (-I)+iO'

q int
yq(O)-y(O)+v(O)-y (0)+i 1 •

Voor v(k) geldt:
frac

v(-I)--y (-I)+iO'
fracv(O)--y (0)+i1 •

( is gegeven )

Nu voIgt:
int frac

y(I)-u(I)+a.y(O)+b.y(-I)-u(I)+a.(y (O)+y (0))+
+b.(yint(_I)+yfrac(_I))

p(1)ay (1)-e(l)

-u~I)+a.y (-I)+b.y (O)-u(I)+a.( yint(0)+i
1

)+
q q i

+b.( Y nt(-I)+i
O

)

( splitsing ligt vast door kwantisatie voorschrift )
frac fracv(I)-e(I)+a.( -y (0)+i

1
)+b.( -y (-I)+iO).

Op identieke wijze voIgt y(k),v(k),y (k) voor k-2,3, •••
q

Riermee is (1) bewezen.

Nu (2):

y(I)+v(I)-u(I)+a.( yint(O)+yfrac(O))+b.( yint(_I)+yfrac(_I))

+e(I)+a.( _yfrac(0)+i
1

)+b.( _yfrac(_I)+io)
int int-u(I)+e(I)+a.( y (0)+i

1
)+b.( y (-I)+iO)

-y (1).
q

Op identieke wijze voIgt y(k)+v(k)-y (k).
q

q.e.d.

Opm:

Ret stellen van i O en i 1 betekent in weze aIleen het aannemen van

een begintoestand van het gekwantiseerde filter.
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Het voorgaande geldt in principe voor elk ingangs-signaal.

In het hierna volgende nemen we aan dat het filter vanaf k~O.met een

periodiek ingangs-signaal wordt ge~xciteerd ( u(k)=u(k+K) ).

Als we aannemen dat voor k~O

kunnen we doen door de goede

hoeft dit nog niet het geval

y(k) de stationaire toestand heeft ( dit

begintoestand y(-l) en yeO) te kiezen )

te zijn voor v(k) en y (k).
q

Het algoritme is nu als voIgt:

1.Geef i
O

en i
1

bepaalde beginvoorwaarden t

2.Reken met deze waarden verder tot de responsie

periodiek geworden iS t

3.Stel een ander paar waarden voor i O en i 1 •

Met dit algoritme vindt men aIle subharmonischen van een bepaald fil

ter bij een gegeven ingangs-signaal.

Opm 1:

Probleem is nog een grens voor i
O

en i
1

te vinden.

Omdat e(k)+v(k) en neCk) n<o ( 0 wordt bepaald door het kwantisatie

voorschrift ) weet men uit de theorie [5]:

aD

nv(k) n ~kL Hh(k) 11.0 voot het stationaire geval.max :au

Hierin is h(k) de impuls-responsie van het systeem.

De modulus van i O en i 1 is dus altijd kleiner dan:

[
aD ]int

BiOnt 1111 n< k,l:O Hh(k) n•0 +1.

Voor M.T. ( =magnitude truncation) geldt 0a1 t voor RO. ( rounding)

geldt Oa\ ( kwantisatie-stap is 1 ).

Worden aIle mogelijke waarden van i O en i 1 beschouwd dan vindt men

aIle mogelijke subharmonischen.
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Opm 2:
de

Ret ontwikkelde algoritme vindt een n -orde subharmonische n keer.

Dit is het gevolg van het feit dat er nu n subharmonischen zijn die

uit verschuivingen uit elkaar zijn voortgekomen.

Opm 3 :

Nemen we i O en i 1 zoals gesuggereerd dan is het niet zo dat v(k)

meteen in de stationaire toestand zit.

Opm 4:

Er is een grens Stot aan het totaal aantal mogelijke subharmonischen

in een bepaald filter en wel:

Er zijn immers niet meer paren i O en i 1 •
deOmdat een n -orde subharmonische n keer voorkomt geldt voor de

hoogst mogelijke orde subharmonische n :max

n -<{( 2cS.
k
r
O

Rh(k)n )2}int.max :=

Willen we bij b.v. RO. er zeker van zijn dat er geen subharmonische

met een hogere orde dan twee voorkomt dan moet gelden:
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Is b.v. E nh(k) n<~2 dan zijn er maximaal de volgende mogelijkheden:
ste4xl -orde subharmonische,
ste deof lxl -orde + lx3 -orde subharmonische,
ste deof 2xl -orde + lx2 -orde subharmonische,
de

of lx4 -orde subharmonische.

AI deze subharmonischen zijn mogelijk maar hoeven niet voor te ko

en; in het algemeen zullen er maar enkele van voorkomen.

4.3 Een andere filter structuur.

Er zijn natuurlijk ook andere filter structuren dan die van fig. 1.

Een interessant voorbeeld is de structuur van fig. 2. Verkroost [4]

heeft aangetoond dat deze structuur limit-cycle vrij is.

probleem is nog een afschatting te vinden voor de maximale afwijking

in bO(k) en b1 (k) t.g.v. het kwantiseren.

Beschouwen we aIleen de beide fout-signalen dan gaat de filter

structuur van fig. 2 over in die van fig. 3.

Enig elementair rekenwerk levert:

N

B1(z)- ------------

N
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J

dJ

u(l<)

(1\ :~IT

T

-I

J
Q2 :'IT

T

b I (1<)

lei (k)

figuur 2.

Een algemeen tweede orde filter.

eO(k)

bO(k)

T

figuur 3.

Structuur van fig. 2 met

aIleen de fout-signalen.

T
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met:

waarbij R.e±i~ de polen van het systeem zijn.

Voeren we voor een compacte notatie in:

2z

F(z)=

en

f ( k) =Z-1 { F( z) }•

Dus:

en

Waarmee de grenzen van het probleem bepaald zijn.

4.4 Enige losse opmerkingen.

Over het algoritme zijn nog wat min of meer losse opmerkingen te ma

ken.

-De afschatting van de maximale fout ( Enh(k) n ) is in de

praktijk nogal grof; gezocht is naar een betere manier van afschatten,

deze is echter niet gevonden.

-Geprobeerd is bij een bepaald filter een zodanig ingangs

signaal te berekenen dat een bepaalde subharmonische ontstaat. AIleen

in het geval van een limit-cycle met periode twee heeft dit geleid

tot een afschatting van de maximaIe amplitudo.

Neem aan er is op het constante ingangs-signaal een limit-cycle

A,B,A,B,
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Dan geldt voor de structuur van fig. 1:

A~( U+a.A+b.B )qt

B~( U+b.A+a.B )q'

Nu voIgt:

A-el~a.A+b.B+U.

B-e2~b.A+a.B+U.

waarbij e
1

en e
2

de fouten van de kwantisator zijn.

Verder rekenen geeft:
2 2

A-~ (e
2
-e1).(a-l-b)/{(a-l) -b }

~amplitudo limit-cycle.

Voor de maximale amplitudo geldt:

(A-B) ~ 2.o.na-1-bn/ll(a-l)2-b2 n•
max

Deze formule was al bekend [6].

4.5 Eni2e nrakti1k voorbeelden

Ret al~oritme is bij verschillende filter

l.structuur van fig.

2.structuur van fig.

3.structuur van fi2.

structuren 2ebruikt en weI:
a b

1 met M.T.( tabel 1 en 1 ).
a b

1 met RO.( tabel 2 en 2 ).
a b

2.( tabel 3 en 3 ).

Deze filters zi1n 2e~xciteerd met twee verschillende ingangs-signalen;

de resultaten zijn ongenomen in de vo12ende tabellen. Om een ver2eli1

king mogeli1k te maken is in aIle drie de filters eenzelfde R(z) ~ere-

2 iTf/4 -i Tf/4aliseerd ( R(z)~z I( z-.945e )( z-.945e ) ).
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ingangs alle mogelijke

signaal subharmonischen

8 -4 -8 -6 -6 -5

8 6 4 7 6 7

-8 3 4 6 5 5

-8 -9 -6 -6 -6 -7

8 -6 -3 -5 -4 0

8 8 9 6 8 0

-8 8 6 4 6 0

-8 -4 -8 -8 -7 .

tabella.

AIle mogelijke subharmonischen voor het

filter van fIg. 1 met ingangs-signaal

(8,8,-8,-8), M.T ••

ingangs alle mogelijke

signaal subharmonischen

3 -2 -2 -3

3 2 3 2

-3 1 2 2

-3 -3 -3 -2

3 -1 0 -1

3 4 0 3

-3 3 0 1

-3 -2 0 -4

tabel lb.

AIle mogelijke subharmonischen voor het

filter van fIg. 1 met ingangs-signaal

(3,3,-3,-3), MoT ..
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ingangs alle mogelijke subharmonischen

signaal

8 -6 -7 -9 -4 -6 -7 -9 -7 -6 -5

8 7 6 3 5 5 5 5 3 6 7

-8 7 6 4 2 4 5 7 2 5 6

-8 -5 -5 -5 -10 -7 -6 -3 -8 -7 -6

8 -5 -4 -2 -7 -5 -4 -2 -4 · ·
8 6 7 10 8 8 8 8 10 · ·

-8 4 5 7 9 7 6 4 9 · ·
-8 -8 -8 -8 -3 -6 -7 -10 -5 · ·

- ---------~ ~.- - - - - - - -

tabel 2
a

•

AIle mogelijke subharmonischen voor het

filter van fig. 1 met als ingangs-signaal

(3,3,-3,-3), RO ••

ingangs aIle mogelijke subharmonischen

signaal

3 -2 -3 1 -2 0 -7 -2 -4

3 3 2 3 6 6 -1 4 1

-3 3 2 0 7 5 2 4 2

-3 -2 -2 -6 1 -2 1 -1 -1

3 -2 -1 -5 -2 -4 3 -2 0

3 2 3 2 -1 -1 6 1 4

-3 1 2 4 -3 -1 2 0 2

-3 -3 -3 1 -6 -3 -6 -4 -4

tabel 2b.

AIle mogelijke subharmonischen voor het

filter van fig. 1 met als ingangs-signaal

(3,3,-3,-3), RO ••
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ingangs alle mogel1jke

signaal subharmonischen

8 -9 -10 -5

8 7 1 10

-8 10 10 5

-8 -1 -7 -10

8 -10 -5 ·
-8 7 8 ·
-8 5 9 ·
-8 -8 -7 ·

ingangs alle mogel1jke

signaal subharmonischen

3 -5

3 5

-3 5

-3 -5

a b
tabel 3 en 3 •

Alle mogelijke subharmonischen voor het

filter van fig 2. met als ingangs-signalen

(8,8,-8,-8) en (3,3,-3,-3).

Ret blijkt dat de filter structuur van fig. 2 het minste aantal sub

harmonischen bij deze voorbeelden produceert.

Ook bij andere pool-liggingen en andere excitaties blijkt de structuur

van fig. 2 de minste last te hebben van subharmonischen.

Ret filter van fig. 2 is limit-cycle vrij terwijl de structuur van

fig. 1 dit niet is. De verkregen resultaten duiden op een bepaald

verband tussen limit-cycles en subharmonischen.

Waarschijnlijk kan men stellen dat als een filter geen limit-cycles

genereert dit filter ook weinig subharmonischen zal produceren. Deze

stelling zal niet eenvoudig te bewijzen zijn.
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MATlIX-BESCROUWING

De responsie van het periodiek ge~xciteerde filter zal m.b.v. een

matrix-vergelijking opgelost worden.

Ret blijkt dat bij periodieke excitatie van een tweede orde filter de

responsie is uit te rekenen via een aantal lineaire vergelijkingen.

Zoals bekend zijn lineaire vergelijkingen te bevatten in een matrix

vergelijking. Na wat gepuzzel en gereken ben ik min of meer toevallig

op een eenvoudige formule voor de inverse matrix van bovengenoemde

vergelijking gekomen.

Verder kan met de ontwikkelde matrix-beschouwing ook een afschatting

voor de maximale responsie van het foutsignaaal gemaakt worden; er zal

blijken dat, de op deze wijze gevonden afschatting grote overeenkomst

vertoont met ~nh(k)n.

5.1 Afleiding matrix-vergelijking

Beschouwen we een tweede orde filter volgens fig. 1 met ingangs-sig

naal u(k) dan voIgt voor de responsie y(k):

y(k)-u(k)+a.y(k-l)+b.y(k-2),

u(k)-y(k)-a.y(k-1)-b.y(k-2).



y(k) tijd
vertraging
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tij d
vert raging

b

figuur 1.

Een tweede orde filter.

Nemen we aan dat het ingangs-signaa1 periodiek is met periode K dan

vo1gt:

y(O)

-a.y(O)+ y(l)

-b.y(O)-a.y(l)+ y(2)

Dit is te schrijven a1s:

Ar!:±·

-b.y(K-2)-a.y(K-l)~ u(O)

-b.y(K-l)-

-b.y(K-3)-a.y(K-2) +y(K-l)~u(K-l)
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5.2 Enige definities en stellingen.

Definitie :

Een vierkante matrix waarvan de rijen uit elkaar zijn voortgekomen

door cyclische verwisselingen heet een circulant.

o~:

De boven gedefini~erde matrix A is een circulant.

Stelling 1 :

De inverse van een circulant is een circulant.
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Bewijs:

Voer de matrix A en B in als resp.:

A-

T TNoem (b1 , ••. ,bN ) -b en ( 1,0,0, ,0 ) -e1 •
-1

Als Al-~1 geldt A.B-r en B-A en is dus een circulant.

q.e.d.

Stelling 2:

Bij een circulant is bij bekend zijn van een kolom of rij de hele

matrix bekend.

Bewijs:

VoIgt uit definitie 1.
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-1
5.3 Afleiding van de inverse matrix A •

Stelling 3:
-1

De eerste kolom vector van de inverse matrix A is te schrijven

als:

N
sin(k+1)~R sin(k+1-N)$

i(k):ZR
k
.---------

( 1-2.RNcOS(N~)+R2N )sin~

2waarbij R :Z-b en cos~a/( 2R ) en de eerste kolom vector ( i(O), •••

i(N-1 ) )Tis.

Bewijs:

Er moet gelden:

A.!.:Z.!l·
Schrijven we dit uit dan staat er:

i(0):z1+b.i(N-2)+a.i(N-1)

i(1):za.i(0)+b.i(N-1)

i(k):za.i(k-1)+b.i(k-2)

i(N-1):za.i(N-2)+b.i(N-3)

Bovengenoemde i(k) is een oplossing van dit stelsel.

Dit wordt bewezen met volledige inductie.

1.Voor k=O.

Te bewijzen: i(0)=1+b.i(N-2)+a.i(N-1)

N
sin~R sin(1-N) ~

N
sin(N-1)~R sin(N-2+1-K)~

__________ :z1_R2RN- 2, _

N 2Nsin ~(1-2R cos (N ~)+R )
N 2Nsin ~(1-2R cos (N $)+R )
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N
sin(N~)-R sin(N-i+i-N)~

N-i
+2Rcos<jl.R -----------

N 2Nsin<jl(1-2R cos(N~)+R )

N {N 2N} N{ N}+Sin<jl-R sin(i-N)f-sin<jl i-2R cos(N<jl)+R -R sin(N-i)<jl-R sin~

N N }+2R cos<jl{sin(N<jl)-R 0

N } N-+R {2sin(N-i) <jl+2cos(N <jl) sin <jl-cos ~sin(N <jl) ""R (sin<jl-sin<jl)

dit klopt.

2.Voor k-l.

Te bewijzen: l(l)-a.i(O)+b.l(N-i).

2 N-i { N }-R R sin(N-i+i)<jl-R sin(N-i+i-N)<jl

-+R {sin(2 <jl)-sin(2 <jl) }+RN+i {-sine 2-N) <jl+2cos~. sine i-N) <jl

-sin(N <jl) }-O

dit klopt.

3.Aannemende i(n-i) en 1(n-2) zijn correct; bewijs de juistheid

van i(n)

Te bewijzen: i(n)-a.i(n-i)+b.i(n-2).

n { N } n-i { N }R sin(n+i)<jl-R sin(n+i-N)~ -2Rcos<jl R sin(n<jl)-R sin(n-N)<jl



-39-

+Rn{s1n(n+1)t-2cos(n~).s1n~-s1n(n-1)~}=Rn+N{s1n(n+1-N)t-

-2.cos~.s1n(n-N)~s1n(n-1-N)~}

d1t klopt.

H1ermee 1s het bew1js geleverd.

Voor de respons1e y(k) geldt nu:
-1

Z(k)-A ~(k).

of te weI:

y(O)

y(K-1)

-

1(0) 1(K-1)

1(K-1 )

1(1)

1(0)

u(O)

u(K-1)

K-1 { }y(k)-n£Ou(n).1 (n+k)mod(K-1)

voor k-O,l, ••• ,(K-1)

en (n+k)mod(K-1)-k,k+1, •.. ,(K-1),0, ••• ,k-1

voor n=O,l, ••• ,(K-1).

Opm:

Deze formule I1jkt op c1rcuIa1re convolut1e.



v
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5.4 Afschatten van Bv(k) II
max

De in het voorgaande afge1eide matrix-verge1ijking is ook toe te pas

sen op het fout-signaa1 e(k); immers:

Av-e ,
- -1

v=A e,
- - T T

met !. (e(0) , e ( 1), ••• , e ( S•K-1 ) ) en ~ (v(0), ••• ,v( S•K-1 ) ) •

Hierbij moet'lerme1d worden dat de dimensie van A nu S.K is ( S is de

orde van de subharmonische ).

A1s bekend is dat Be(k) 11<1( b.v bij M.T. ) dan ge1dt voor de maxima1e

responsie:

nv(k)II =-<S.K~1 Ili(k)I P(S.K,R,,j,).
max k=O - \f'

Verge1ijkt men deze uitdrukking met de a1 bekende formu1e voor de

maxima1e responsie:

00 00 k
nv(k) II =-<kL nh(k) n=,.I:OR nsin(k+1) epn/sinep:P (R, ep)max =iQ 1\,= max

.Aan va1t het vo1gende op:

1.Voor K.S.~2~ zijn beide ge1ijk.

Bewijs:

S.Kr1 U(k) n=S.K~1 _
k=O k=O

_S.K~1 _
k-O
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1

=---
sinljl

[ S K JS.K-1 K=1/sinljl 1+R· + ••• k~O R msin(k+1)ljlH

1

S.K ( ) 2S.K)sinljl(1-2R cos S.K.ljl +R

______S.K~1 _

k=O
sinljl

2. lim P(S.K,R,ljl)=P (R,ljl) ( -P(lD,R,ljl) ).
S.K-- max
Bewijs:

lim S.K~1 _

S.K-- k=O

lD k
- 1/sin~lOR nsin(k+1)ljln

Ret vermoeden bestaat dat P(S.K,R,ljl) er moet uitzien als figuur 2.

Er is al aangetoond dat p(n2Tr/ljl,R,ljl)) gelijk is aan EHh(k) H.

Verondersteld wordt dat de minima liggen bij ljl.S.K-Tr,3Tr, •••

Er kan aangetoond worden dat P(S.K,R,ljl) in deze punten kleiner is dan

P (R,ljl).max
Immers:

voor S.K.~(2n+1)Tr.

/ S.K)P(S •I{ , R, ljl) - 1 (1+R sin ljl

< P (R, ljl)max
(n-1,2, ••• ).
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P (R, Ijl)max

+
P(S.K,R,Ijl)

-------------------

I

.---

7T +S.K.1jl

figuur 2.

P(S.K,R,Ijl) als functie van S.K.Ijl.

Tevens is hier uit te concluderen dat deze minima voor grotere S.K

steeds dichter bij P (R,Ijl) komen te liggen.
max

Er moet nog naar een bewijs gezocht worden dat P(S.K,R,Ijl) voor

S.K=n~/1jl ( n=O,l, ••• ) inderdaad extremen heeft en dat dit de enige

zijn.

Opm:

Gevraagd bewijs schijnt niet of zeer moeilijk te leveren te zijn

volgens betrouwbare bron op de Onderafdeling der Wiskunde der Tech

nische Hogeschool Eindhoven.
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5.5 Enige praktijk voorbee1den.

In fig. 3 zijn diverse P(S.K,R,~)'s opgetekend a1s functie van S.K.~

met ~ a1s parameter en R vast.

Men ziet dat het verschi1 tussen de maxima en minima bij een k1eine

hoek vee1 minder groot is dan bij een grotere hoek. Een vee1voud van

een k1eine hoek 1igt a1 gauw in de buurt van de 2~ ( b.v.

35xlO 0..360 0,36xlO 0"360 0 en 37xlO 0"360 0 maar 3x90=360 0,4x90 0=360 en

5x90 0"360 ).

In hoofdstuk 4.0 is afge1eidt dat nv(k) n een maat is voor het aan-
max

tal instabi1iteiten.

Men ziet dat nv(k) R voor hoge waarden van S.K.~ naar z'n 1imiet
max

waarde gaat; dit betekent dat bij 1angzaam veranderende excitaties het

aanta1 moge1ijke instabi1iteiten het grootste is.

Dit is een onverwacht resu1taat; men zou verwachten dat bij 1angzaam

veranderde excitaties ( =nagenoeg konstant ) het filter minder nei

gingen vertoont tot het opwekken van instabi1iteiten ( limit-cycles

zijn makke1ijker te onderdrukken dan subharmonischen ).

In hoofdstuk 3.0 is geste1d dat subharmonischen makke1ijk ontstaan a1s

een filter met hoge Q ge~xciteerd wordt met een vee1voud van z'n

resonantie frekwentie; dit wordt hier bevestigd.
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afiguur 3 •

P(S.K,R,~) als funktie van S.K

~lOo en R~.945.

Zie ook fig. 4.
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b
figuur 3 •

P(S.KtRt~) a1s funktle van S.K

4>=-15 0 en R=.945.

Zle ook fig. 4.
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c
flguur 3 •

P(S.K,R,') als funktle van S.K

tf>='20 0 en R==. 945.

Zle ook fig. 4.
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dfiguur 3 •

P(S.KtRt~) als funktie van S.K

cl>-45 0 en R~.945.

Zie ook fig. 4.
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e
figuur 3 •

P(S.K,R,~) als funktie van S.K

4>-60 0 en R=. 945.

Zie ook fig. 4.
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f
figuur 3 •

P(S.K,R,~) ala funktie van S.K

4l-90 0 en R=-.945.

Zie ook fig. 4.



t

P(S.K,R, </»
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figuur 4.

Schaalwaarden van fig. 3.
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ST~ISTISCHE BESCHOUWING

Uit het algoritme om subharmonischen te genereren is o.a. gebleken hoe

belangrijk het is om een schatting te maken van de maximale responsie

op het fout-signaal ( in het vervolg nv(k) n genoemd). De totnutoemax
gebruikte deterministische methoden geven een nogal pessimistisch

beeld. (b.v. Hv(k) n =< EDh(k) n ). Gezocht is daarom, op sugges-
max

ties van buiten af, naar een statistische beschouwing.

Er is o.a. bekend uit de theorie:

1.Als de kansdichtheid van het ingangs-signaal

van een systeem bekend is wil dit nog niet zeggen dat in het algemene

geval de kansdichtheid van het uitgangs-signaal bekend is;

2.Gegeven twee stochastische variabelen ~ en Z
met hun kansdichtheidsfunktie (f (x,y)), dan geldt voor de kans

,!,z
dichtheidsfunktie ( P.D.F. propabilty density function) van~, gede-

fini~erd door ~a~z,

...
f (z)a f f (z-y,y)dy

z _... ,!,1.
(1)

Op basis van bovengenoemde gegevens zal geprobeerd worden een P.D.F.

voor v(k) te vinden.
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6.1 Enige definities en andere deterministische beschouwingen

Definitie:

De responsie van het filter op een periodiek signaal met periode S.K

met aIleen voor k-O een puIs met hoogte een wordt hS.K(k) genoemd

( zie fig. 1 ).

~~I L
o (S.K-I) k ____

1

o (S.K-I) k--

figuur 1.

Ingangs-signaal p(k) en uitgangs

signaal hS.K(k) als funktie van k.
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Ret fout-signaal e(k), dat periodiek is met S.K, is te schrijven als:

e(k)-o(-k).e(D)+o(l-k).e(l)+ ••• +o(S.K-1-k).e(S.K-1),

voor k-O, 1, ••• , ( S•K-1 ) •

Uit de filter parameters is eenvoudig hS.K(k) te bepalen. Dus als e(k)

bekend is, is v(k) te bepalen.

6.2 Statistische beschouwing

Beschouwen we e(k) als een S.K-1 dimensionale stochastische variabe

Ie dan is bij bekend zijn van feeD), ••• ,e(S.K-1)(e(D), ••• ,
e(S.K-1)) de P.D.F. van v(k) te-bepalen ( dit voIgt uit (1) ).

Als we aannemen dat ~ en Z in (1) statistiscb onafbankelijk zijn dan

geldt:

co co

f (z)= f f (z-y,y)dy:a f f (z-y).f (y)dy
.!. -co ~,.l. -co ~ .l.

...f *f (z).
Z ~

Voor de ( S.K-1 ) variabelen x(O),

Stel nu x(i)=e(i).hS.K(i-k) dan geldt:

Uit de theorie is verder bekend:

,x(S.K-1) geldt dan analoog:



-54-

Gegeven: x(i)-e(i).hS.K(i-k).

Dan geldt voor de P.D.F. van xi:

Dit is in de voorgaande formule te substitueren.

Opm:

De convoluties hoeven geen bezwaar te zijn; door Laplace-transforma

ties vallen deze weg.

Conclusie van voorgaand geheel is dus:

Als aIle e(k)'s van een periode statistisch onaf

hankelijk zijn en als de P.D.F.'s van aIle e(k)'s bekend zijn, dan is

de P.D.F. van v(k) te bepalen.

6.3 Praktische verificatie

Een voorwaarde voor de bovenstaande conclusie is de statistische

onafhankelijkheid. Om na te gaan of aan deze voorwaarde voldaan

wordt is de autocorrelatie-functie ~(m) ( ~ (m)=l/S.K S~l x(n).
xx n-

.x(n+m) ) van een aantal gevallen uitgerekend ( zie fig. 2 ).

Concluderend hierover kan men zeggen dat de e(k)'s in een periode een

sterke correIatie vertonen.



-55-

1

t

~(m)

1 2 3 m+

figuur 2.

Typische autocorrelatie

functie.

De tweede eis is het bekend zijn van de P.D.F.'s van e(k).

Om tot een P.D.F. te komen is weer gekeken naar de resultaten van

enkele gesimuleerde filters ( zie fig. 2 ). Concluderend kan gezegd

worden dat de P.D.F's niet op elkaar lijken; het is dus niet mogelijk

algemeen geldende eigenschappen aan te geven.
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figuur 3.

Typische kansverdeling

van het fout-signaal.

0.1 0.2 +e

Overwegende het feit dat ais er niet van statistische onafhankelijk

heid wordt uitgegaan er geen algemeen geidende eigenschappen voor de

. P.D.F. van v(k) te vinden zijn, is een statistische beschrijving van

het verschijnsel subharmonische niet aantrekkeIijk.
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TOESTANDS-DIAGRAMMEN

In het onderzoek naar limit-cycles is veel gebruik gemaakt van toe

stands-diagrammen. In deze diagrammen wordt de toestandsvector

( ~(k).(xO(k),x1(k) ) in een twee dimensionale ruimte uitgezet met k

als parameter.

Bij het onderzoek naar subharmonischen is deze taktiek in principe ook

mogelijk, hier doet zich echter de complicatie van een niet constant

ingangs-signaal voor; het probleem wordt dus met eigenlijk een dimen

sie vergroot.

Gekeken is voornamelijk naar:

1.toestands-diagrammen die alleen de

stationaire responsie weergevenj

2.boomstructuren die o.a. laten zien

uit welke begin toestanden een bepaalde subharmonische wordt bereikt.

7.1 Enkele toestands-diagrammen

Voor het filter van fig. 4.1 zijn alle toestands-diagrammen opgetekend
adie in tabel 4.1 vermeld zijn.

Voor de 4 subharmonischen in klasse A2 zien we dat de toestands-dia

grammen twee aan twee gespiegeld zijn. Dit is ook meteen uit de tabel

te halen.
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(1)

Is de volgende situatie bekend:

8 8 -8 -8 8 8 -8 -8

-4 6 3 -9 -6 8 8 -4

dan ook de volgende:

-8 -8 8 8 -8 -8 8 8

4 -6 -3 9 6 -8 -8 4.

Schuiven geeft:

8 8 -8 -8 8 8 -8 -8

-8 4 4 -6 -3 9 6 -8 (2) •

Men zou (2) de toegevoegde van (1) kunnen noemen en dit blijkt ook uit

de toestands-diagrammen.

Opm:

Algemeen kan men zeggen dat bij een tweede orde subharmonische die

de responsie is van het ingangs-signaal a,a,-a,-a deze subharmo

nische vier maal voorkomt.
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a
figuur 1 .

Toestands"'diagram voor de subharmonische

met begin-toestand 8,-4.

Zie ook fig. 1'.
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----- _.+-- - - - t _..

I
..----.-~ - ~---- r-'--

, I

I

b
figuur 1 .

Toestands-diagram voor de subharmonische

met begin-toestand 6,-8.

Zie ook fig. 2.



-61-

cfiguur 1 •

Toestands-diagram voor de subharmonische

met begin-toestand 4 t -8.

Zie ook fig. 2.
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I
r

dfiguur 1 •

Toestands-diagram voor de subharmonische

met begin-toestand 6,-7.

Zie ook fig. 2.
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!
- ----f---- I=:::~-~-

efiguur 1 •

Toestands-diagram voor de subharmonische

met begin-toestand 5,-7.

Zie ook fig. 2.



Subharmonische 1a

1b

1
c

1d

1
e
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-4,6,3,-9,-6,8,

-8,4,4,-6,-3,9,

-6,7,6,-6,-5,6,

-6,6,5,-6,-4,8,

• -5,7,

8,-4

6,-8
t4,-8 y(k-I)

6,-7

5,-7

t

5 y(k-2)+

begintoestand.

figuur 2.

Overzicht subharmonischen van fig. 1.

Schaalwaarden van fig. 1.
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Er zijn van diverse filterstructuren met diverse excitaties toestands

diagrammen opgetekend; over het algemeen is er weinig aan te zien.

Bij een derde orde subharmonische treedt er een bijzonderheid op.

AIle gevonden derde orde subharmonischen geven een plaatje dat lijkt

op dat van fig. 3.

;-,
1

I
~-

I
I. - L_ 1-

~- -

:::.;.;;::~------~~~~--~-_.~----- - t- -- -
t-

+ -

I
I

\ - ---_____....l _

figuur 3.

Typisch plaatje van een

derde orde subharmonische

excitatie (a,a,-a,-a).
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In fig. 3 zijn vier driehoeken gearceerd.

Bij aIle gevonden derde orde subharmonischen bij excitatie a,a,-a,-a

blijken deze driehoeken congruent te zijn. Vermoed wordt dat dit het

geval is voor aIle derde orde subharmonischen. Of deze eigenschap in

teressant is valt nog te bezien.

7.2 Boomstructuren

Uitgaande van een periodieke responsie kan men de ( begin- ) toestan

den bepalen waaruit deze periodieke responsie bereikt zou kunnen

zijn.

Dit is een andere rekenmethode dan de normaal gebruikelijke; nu rekent

men terug in de tijd.

1

afiguur 4 •

Voorbeeld van een toestands-

diagram.

Uitgaande van een bepaald punt van de subharmonische ( b.v. punt 1 )
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kunnen er meerdere voorgangers bestaan waaruit dit punt bereikt zou

kunnen zijn ( 4 1 en 4 2 ). Bet is nu mogelijk de gehele toestands-ruim

te onder te verdelen naar subharmonische.

7.3 Representatie van boomstructuren

Bouwt men zoals in het bovenstaande gesuggereerd is deze boomstructu
b

ren op dan krijgt men plaatjes die er ongeveer uit zien als fig. 4 •

figuur 4
b

•

Boomstructuur; fijne

tijdschaal.
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Ret is duidelijk dat deze plaatjes weinig of geen inzicht geven. Aan

gezien de fijn structuur niet zo belangrijk is kunnen we deze weglaten

en aIleen de grove structuur tekenen ( dus de toestanden ~(O),~(-(K

1)),x(-(2K-l)) enz. ), we krijgen dan plaatjes die er uit zien als

fig. 5

- --1' ..'.•- .--_.~---- • -----

figuur 5.

Boomstructuur; grove

structuur.

Erg duidelijk zijn deze plaatjes ook niet.

Ais we de onderlinge doorverbindingen weglaten en de nu verkregen

punten wat aandikken krijgen we plaatjes zoals in fig. 6.

AIle getekende toestanden leiden uiteindelijk tot dezelfde subharmo

nische. AIle voorgangers van een subharmonische worden aangegeven met
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)( t terwijl de uiteindelijke responsie wordt aangegeven met ~ • Bij

een nde-orde subharmonische komt dus n maal het symbool ~ voor.

Tekenen we voor aIle mogelijke subharmonischen ( bij een gegeven

periodieke excitatie ) dergelijke plaatjes dan zien we dat aIle

toestanden een en slechta een keer voorkomen.

Dit is logisch omdat elke begin-toestand tot een en slechts een sub

harmonische kan leiden. Gegeven het ingangs-signaal en gegeven de

begintoestand dan is de toekomst van het filter een-eenduidig bepaald •

.~

.
X

X
I I ~~. XXX'"

XXX
X

lIO<
.1.

,~ •
~

X ~'
XXX

XXXX

figuur 6.

Boomstructuur; zoals

gebruikt.
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7.3 Enkele boomstructuren.

aVoor het filter van fig. 4.1 zijn voor aIle responsies, die tabel 4.1

vermeldt ( dit zijn aIle mogelijke responsies in het stationaire geval

), de bijbehorende boomstructuren getekend ( zie fig. 7 ).

Zonder een kans te willen defini~ren kan gezegd worden dat de subhar

monischen (8,-4) en (5,-7) niet erg waarschijnlijk zijn.

De subharmonische (5,-7), de enige uit klasse A1, bereikt men aIleen

als daar toevallig in gestart wordt; deze is dan ook ontoegankelijk.

Opm 1:

Ret tekenen van deze plaatjes kost vrij veel computer tijd; het ge

bruikte algoritme is erg gecompliceerd.

Opm 2:

In 7.1 is aangetoond dat de subharmonischen A en B aan elkaar zijn

toegevoegd. Men zou verwachten dat er ook enige overeenkomst zit

tussen de boomstructuren van A en B; dit is echter niet het geval.

Opm 3:

Ret invoeren van een kans dat een subharmonische optreedt door aIle

voorgangers van een subharmonische te tellen en te delen door het

totaal aantal toestanden geeft problemen omdat:

-de kans dan afhankelijk kan zijn van

de grootte van het raster,

-niet elke ( begin ) toestand even

waarschijnlijk is.
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I-

~

X

~
x99.Xx

.X

X~
~X •
~xx X'

XXX
XXXX

figuur 7a •

Boom-structuur voor de subharmonische

met begin-toestand 8,-4.

Zie ook fig. 8.
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x x x x
x XXX X

XXXX XXX X
XX XXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX x
XXXXXXXXXX x
XXXXXXXX x XX X X
X~X~XX X X~~X= }~X
XX~XX ~~~~~~~~:}~ X
XXX ~.~x~ ~xxx~ _~ X'S. ,,~xx~ ~~.~

xxx x XXX 'x X XXXX
XXXXXXXXXXXXX= x x

XXXX xxxxxx X: XXXXX
XXXX XXXXX XX . xxxxx

XXXX x
XXX XXXX •x XX .x x

XXX XXXX
X-X- XXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXX X XX

X XXXXXXX
XXXXXXX

bfiguur 7 •

Boom-structuur voor de subharmonische

met begin-toestand 6.-8.

Zie ook fig. 8.
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x XX xxxxxxxxxxxxxx
XX ~l;~XXXXXXXXXXXXX
X ~~= ~~~~~~~~~~~QQQ

X~:;~XXXXXXXXXXXXX
XX~~XXXXXXXXXXXXX

X~XX: ~Q~~~~QQQ~~Q~Q
XX X XXXXXXXXXXX

XX X·~ XXXXXXXXXXXXXx x XXXXXXXXXXXx XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXx XXXXXXXXX

xx XXXXX
XXXX XX
XX X
XXX X
X

XXXXXX ...
XXXXX

XXXXX
XX
XXX
)(

X.
x x
XXX
XXX

X '~XXXX
X(~XXXXX x
X;~XXXXXXX

cfiguur 7 •

Boom-structuur voor de subharmonische

met begin-toestand 4,-8.

Zie ook fig. 8.
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x x"'xx x

xx XXX
X

XX
X XXX x

xxx

x xx x XX
XX X XXX
X X X xxxxx

XXX~ ~~~~~~ ;~~x~ xx~~~~~~x xxxxxxxxx~~}xxxx .xxxxxxxx
~~~~~~~~~Q~~~x ~ x~~xxx
xxxxxxxxxxxxxx x x
~~~~~~~~xx XX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dfiguur 7 •

Boom-structuur voor de subharmonische

met begin-toestand 6,-7.

Zie ook fig. 8.
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.1-

.

)I(

figuur 7
e •

Boom-structuur voor de subharmonische

met begin-toestand 5,-7.

Zie ook fig. 8.
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Subharmonische 7a -4,6,3,-9,-6,8, 8,-4

7b -8,4,4,-6,-3,9, 6,-8

7c -6,7,6,-6,-S,6, 4,-8 ty(k-l)

7d -6,6,S,-6,-4,8, 6,-7

7e . -S,7, S,-7

t

begintoestand.

figuur 8.

Overzicht subharmonischen van fig. 7.

Schaalwaarden van fig. 7.

S y(k-Z)+
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CORCLUSIES EN AANBEVELINGER

Aan het eind van dit rapport zijn er nog wat conclusies te trekken en

aanbevelingen te doen over hoe het onderzoek voortgezet zou moeten

worden.

8.1 Conclusies.

Ret kwantiseren kan men ook zien als een kleine wijziging in de filter

co~ffici~nten ( effectieve waarde model ). In het filter van fig. 5.1

kan men dit interpreteren als:

beff~b-6b

aeff~a-6a)

De werkelijk aanwezige a en b zijn anders dan men zou willen; door de

kwantisatie veranderen ze schijnbaar iets. Uitsluitend door deze

verandering kan men de optredende instabiliteiten niet verklaren. Bij

M.T. worden de effectieve waarden van a en b immers kleiner; het

filter zou nu dus stabieler moeten worden. Men zou kunnen zeggen dat

voor het optreden van instabiliteiten aIleen het bewegen van de pool

al voldoende is.

Opm:

Ret systeem is niet meer lineair; er mag dus, formeel gesproken)

niet over polen gepraat worden.
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Subharmonischen treden niet aIleen op bij lagere excitaties maar ook

bij hogere ingangs-signalen. Omdat de maximale amplitudo van de res

ponsie op het fout-signaal begrensd is, zullen ze bij lagere excita

ties weI een relatief grotere invloed hebben.

De maximale responsie op het foutsignaal bepaalt het maximaal aantal

mogelijke subharmonischen ( nv(k) n <a" 1 subharmonische;
max

nv(k) n <a1, 4 subharmonischen ). Een betere afschatting hiervoor dan
max

Enh(k)n is er tot nog toe niet gevonden. Er zijn weI andere methoden

voor het afschattten maar die maken allemaal gebruik van bepaalde

eigenschappen van het ingangs-signaal ( b.v. sinusvormig ).

Ret is mogelijk om aIle subharmonischen bij een gegeven periodiek

ingangs-signaal te bepalen.

Ret vinden van een filter structuur die subharmonischen vrij is zal

nog weI enige tijd op zich laten wachten.

Limit-cycles konden onderdrukt worden door de laatste(n) ( =least

significant ) bit(s) weg te laten; subharmonischen kunnen op deze

manier niet onderdrukt worden.

Er bestaat een verband tussen limit-cycle gevoeligheid en gevoeligheid

voor subharmonischen.
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8.2 Aanbevelingen

Bij aIle digitale filter structuren zijn niet aIleen de signalen maar

ook de kwantisatie fouten ( e(k) ) gekwantiseerd. In de filter-struc

tuur van fig 4.1 zijn b.v. aIle fouten genomen uit de verzameling

k.a+m.b ( keZ en mel ). Als men ongeveer weet hoever het filter uit

gestuurd wordt. dan weet men ook aIle mogelijke e(k)'s. Dit verschijn

sel is nog niet verder uitgewerkt.

Uit de gevonden boomstructuren kan een soort waarschijnlijkheid gede

finieerd worden voor het optreden van een subharmonische.

Een methode om limit-cycles en subharmonischen te onderdrukken is ran

dom rounding. Dit is een vorm van afronden waarbij op een willekeurige

wijze nu eens naar boven dan weer naar beneden wordt afgerond.
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SUBHARMONICS AND RELATED QUANTIZATION EFFECTS IN PERIODICALLY

EXCITED RECURSIVE DIGITAL FILTERS.

by:

H.J. Butterweck, F.H.R. Lucassen, G. Verkroost.

Eindhoven University of Technology.

1. INTRODUCTION.

Nonlinear quantization phenomena in recursive digital filters have

been extensively studied by various authors (~f. the review paper

[lJ).Central topics are i) instabilities in the form of zero-input

limit cycles ii) quantization noise under normal operating condi

tions. Another phenomenon, viz. the production of subharmonics in

periodically excited filters, has hitherto attracted little atten

tion [2J. Observation of subharmonics has been reported in [3J only

in the context of the strongly nonlinear saturation problem.

In this paper, some rather general aspects of subharmonics and rela

ted instabilities are discussed for filters with periodic excita

tions.
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2. PERIODIC STATE SE~UENCES.

Let us consider a recursive digital filter excited by an input

signal u(k) and represented by a state vector ~(k). The latter is

assumed to be quantized with quantization step unity and thus to

be representable by integers. According to its definition, the state

vector x at time k is uniquely determined by ~ and u at time (k-1).

This implies that ~(O) plus the input signals u(k) for k ~ 0 deter

mine the evolution of x(k) for k > O.

It is the aim of this paper to investigate the behaviour of the fil

ter under periodic excitations that satisfy the condition u(k+K) = u(k)

for k ~ O. The period K forms the basis for the introduction of a large

and a small time scale according to k = NK + n, with N = 0,1,2, ....

denoting the number of full periods elapsed since k = 0 and n = 0,1,2, .. ,

K-1 denoting the additive elementary time steps within a period. In a

modified notation we shall write u(Nin) and x(Nin) instead of u(NK+n)

and x(NK+n). In the pair (Nin) a change of the first number implies

a time shift by a whole number of periods, whereas a change of the se

cond number corresponds to a small time shift within a single period.

Notice that a single step at the end of a period changes the pair of

numbers from (NiK-1) to (N+1iO). Periodicity of the input signal is

reflected by the property u(O,n) = u(l,n) = u(2,n) = for all n.

For an idealized, quantization-free filter satisfying the conditions

for linear stability, w~would obtain an asymptotic periodicity of the

state with period K implying the existence of the limit

lim x(Nin)
N~

for all n.

The question remains how ~(Nin) behaves for the actual filter with

quantization in the feedback loops but still satisfying the linear

stability requirements.

For a finite-state machine like a digital filter it can be easily

recognized that after a finite number of periods N the state x(Nin)
o
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will always enter a periodic function of N. This function satisfies

the periodicity relation x(N+S;n) for all n and N ~ N , where S E ~
- 0

is chosen as small as possible. The validity of this statement is due

to the fact that during a step-by-step increase of N the state vector can

only assume one of the finite number of values afforded by the machine.

Maximally after all states have been covered (but in general far ear

lier) it returns to a previous state. But then not only the state but

also the input signal assumes the former value (due to the fixed n) .

Because of uniqueness the whole cycle is repeated and the state has

entered periodicity.

In passing we note that even if saturation is neglected the digital

filter in fact behaves like a finite-state machine. This stems from

the fact that under linear stability and for a given ~(O;O) and

u(N;n) only a finite region of the state space is reachable. The

size of this region can be estimated with the aid of methods similar

to those commonly used for the estimation of the maximum amplitude

of limit cycles [4J.

For a given input signal, the kind of the finally reached periodic se

quence ~(N;n) depends upon the initial state ~(O;O). In general a great

number of periodic state sequences (PSS's) is possible. However, not

every initial state is associated with a PSS of its own. Rather, a

group of initial conditions generally leads to the same PSS. Within

such a group, the number of periods N necessary to reach the periodic
o

state is dependent upon the initial conditions and as such not charac-

teristic of the PSS. The situation is much the same as for zero-input

limit cycles which can be viewed as a special case of PSS's of perio-

*dically excited filters. There we call a filter stable, if it is

free from limit cycles so that any initial condition ultimately leads

to the zero state. For periodically excited filters the logical ex

tension of stability requires that there is only one PSS which is

reached from all initial conditions. So far, no filters have been

found that are stable in this sense.

*Constant inputs (among which zero-input) are interpretable as periodic

sequences of period 1.
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3. CLASSIFICATION OF PERIODIC RESPONSES.

The PSS satisfying ~(N;n) = ~(N+S;n) is, of course, not only periodic

in the first variable N, but also in the original variable k = NK + n.

After SK elementary time steps the state vector repeats the foregoing

cycle. This does not necessarily imply that SK equals the period in the

strict sense of the shortest repetition time. The period can also be a

submultiple of SK. This alternative leads to the following classifica

tion of PSS's, valid for any given periodic input sequence:

CLASS A : The PSS has period SK.

CLASS Al S = 1.

CLASS A2 S > 1.

~ (D ~ S
CLASS B : The PSS has period with D > 1 E: IN; E: IN; o I. (N) •

D D

S > 1.

CLASS Bl

CLASS B2

S 1.

Each class can contain zero, one or more than one PSS.

In class Al the PSS has the same period as the input signal. This is the

normal situation encountered in stable linear and nonlinear systems,

sometimes formulated as 'preservation of frequency'. If the state vector

ends up in a PSS of class Al, there is no direct evidence of instability.

There is, however, talk of instability if more than one class Al PSS

exists, reachable from different groups of initial conditions. As an

example, a constant input signal can lead to more than one constant out

put signal.

Filters with PSS's of class A2 generate subharmonics. This situation

easily occurs e.g. when a high-Q filter is excited with a multiple of

its resonance frequency. Generation of subharmonics reveals instability,

which can also be expressed as memory for infinitely remote initial con

ditions. With an sth order subharmonic (S-l) other subharmonics are asso

ciated that are shifted versions of each other with time shifts K. Each

of these subharmonics satisfies the system equations as well; in a cer

tain sense only the clocks are re-adjusted. The initial conditions de

cide which of these subharmonics are fin~lly entered. It is interesting

to note that a subclass of class A2 PSS's is formed by the limit cycles

excited by a constant input signal.
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The PSS's belonging to class B occur only under exceptional conditions.

With respect to practical filter applications it can be safely stated

that they do not playa significant role. In class Bl we are dealing

with a period division and a corresponding frequency multiplication.

In Fourier terms the motion of the state vector contains only higher

harmonics of the fundamental frequency of the excitation. The cycles

of class B2 can be characterized as generalized subharmonics. We have

observed such a cycle with period 6 under excitation with a constant

signal superimposed by a small fluctuation of period 4.

In this special case we could interpret the PSS as some stiff limit

cycle that remained existent with the fluctuation removed. This way

a PSS of any period can be realized. A multiple of K fits into class

A2, a submultiple of K into Bl, while the remaining periods fall into

class B2.

All described instabilities can, in principle, occur for any amplitude

of the input signal. It is important to notice that, independent of

this signal amplitude, the deviation from the idealized motion of the

state vector according to the linear model is uniformly bounded, so

that the deviation has a level-independent maximum magnitude. This im

plies that for large input signals the deviations become relatively

small. At a first glance, all PSS's then seem to have the same period

K as the excitation. Only full-precision observations safely reveal

whether the period lengths have actually changed e.g. indicating a pro

duction of subharmonics. In such a case it is an interesting question

whether for a measured output signal the amount of associated subhar

monic power can be defined in a meaningful way.

4. ACCESSIBILITY.

In accordance with a well-known classification scheme for limit cycles

[5J we can distinguish between accessible and inaccessible PSS's. The

latter type can only be observed if the initial condition forms part

of the PSS. In that case the number of preparatory periods N. beco~es
o

zero. This situation can also occur for an accessible PSS but normally

the state vector there moves from its initial value ~(O;O) along some

non-PSS-path until it joins the PSS under consideration. The 'large-scale'

motion x(N;O) is then aperiodic for N < N and periodic for N ~ N .
- 0 0
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A specific PSS can be described on a large and a small time scale. On

a large time scale with n fixed and N variable, a PSS is characterized

by S space points that are cyclically occupied by the state vector x.

If the PSS is accessible, at least one of these points is a 'branch

point' that is accessible from at least one point outside the PSS.

The small time scale is required for information about the motion's

fine structure. On this scale a cycle contains SK points in the phase

space. Here the concept of a branch point is more meaningful since it

denotes the exact point where a PSS is entered.

The large-scale branch points are condensed versions of these elemen

tary branch points so that several elementary branch points within a

single period find expression in a multiple large-scale branch point.

It should be observed that on the small scale a point in the state

space can be occupied several times per cycle. One of the main motives

for the introduction of the large time scale is that there each point

of the PSS is reached only once per cycle. If a state point is re

occupied, also the input signal is repeating on the large time scale

and the condition for periodic state repetition is satisfied.
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