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Samenvatting
Bij een adaptief filter gaat men meestal uit van een filterbank dat bestaat uit een FIR-filter
wat als voordeel heeft da" het filter stabiel blijft. "'ip.n nadeel is echter dat wanneer de
impulsresponsie van h('" Il)~kende systeem lang is,.. '"\ntal gewichten erg groot wordt.
Een oplossing hie!:vo- <•.::n geschikt IIR-filter als ..uaptief filter te kiezen. In het
afstudeerwerk wordt vuv dit IIR-filter een Laguerre filter genomen en een gemodi
ficeerde versie hiervan. Ais update mechanisme wordt het Recursive Least Squares
algoritme gehanteerd.

Het gemodificeerde Laguerre filter gaat uit van transformatie van de signalen naar het
Laguerre domein. Dit filter wordt daarom ook weI een Laguerre Domein Adaptief Filter
(LDAF) genoemd. Het afstudeerwerk gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen
een LDAF en een normaal Adaptief Laguerre Filter (ALF) wat betreft de theorie en
implementatie.

De adaptieve gewichten in de stationaire toestand van een LDAF en van een ALF kunnen
in elkaar worden uitgedrukt met behulp van een matrix. Ook de interne signalen van deze
twee filters kunnen in elkaar worden uitgedrukt met behulp van dezelfde matrix. Dit heeft
tot gevolg dat het innovatie signaal van een LDAF in de stationaire toestand hetzelfde is
als dat van een ALF in de stationaire toestand.

Er zijn simulaties uitgevoerd aan het LDAF en ALF waarbij verschillende parameters zijn
bekeken. De invloed op de convergentie-eigenschappen van het aantal filtersecties, de
initialisatie constante van het RLS-algoritme, de dynamiek van zowel de filterbank als het
RLS-algoritme en het vermogen van het toegevoegde ruissignaal rln) is onderzocht. Uit
deze simulaties blijkt dat het LDAF en ALF in de stationaire toestand dezelfde filterover
dracht beschrijft. Ook blijkt dat het innovatiesignaal van het LDAF sneller convergeert
dan die van het ALF. Verder komt uit de simulaties naar voren dat de adaptieve gewich
ten in de stationaire toestand van het ALF minder fluctueren dan die van het LDAF. Tot
slot blijkt dat de convergentie snelheid atbangt van de keuze van de innitialisatie-constante
van het RLS-algoritme het vermogen van het toegevoegde ruissignaal.

Bij de implementatie van deze twee filters is uitgegaan van de state space beschrijving.
Onderzocht is wat de invloed is van quantisators op het totale ruisvermogen na elke
filtersectie en op de uitgang van het filter. De conclusie hiervan is dat de signaalruisver
houding na elke filtersectie bij een LDAF beter is dan bij een ALF. De signaalruisverhou
ding op de uitgang van het filter is echter atbankelijk van de gewichten in de stationaire
toestand.
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lInleiding
Bij adaptief filteren wil men meestal een onbekend filter F(z) benaderen. In de meeste
gevallen gebeurt dit met een FIR-filter als adaptief filter. Dit gaat goed zolang de
impulsresponsie van het onbekende filter F(z) relatief kort is. Wanneer deze staart echter
niet verwaarloosbaar lang is dan wordt het aantal adaptieve gewichten groot, wat tot
gevolg heeft dat de complexiteit en de ruis toeneemt.

Een oplossing hiervoor is in plaats van een FIR-filter een IIR-filter te gebruiken als
adaptief filter. Deze hebben echter als nadeel dat ze met altijd stabiel zijn en als deze
filters worden toegepast in adaptieve filters dan mogen instabiliteiten niet voor komen.
Een voorbeeld van een IIR-filter dat stabiel blijft, is een Adaptief Laguerre Filter. Ook
een modificatie hierop, het Laguerre Domein Adaptief Filter, blijkt aan deze stabiliteitsei
sen te voldoen. Dit Laguerre Domein Adaptief Filter gaat uit van de transformatie van de
signalen naar het Laguerre Domein.

Het afstudeerwerk bestond uit het vergelijken van een Laguerre Domein Adaptief Filter
(LDAF) en een Adaptief Laguerre Filter (ALF). Hierbij is zowel naar de theorie als naar
de implementatie gekeken. In hoofdstuk 2 wordt kort in gegaan op het adaptief filteren en
het Recursive Least Squares algoritme. In hoofdstuk 3 wordt de theorie van het LDAF
behandeld. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens een theoretische vergelijking gemaakt tussen
het LDAF en ALF. Daarna worden in hoofdstuk 5 de simulaties behandeld die uitgevoerd
zijn voor beide filters. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de implementatie van een LDAF
en ALF. Hierbij wordt vooral gekeken naar de ruis ten gevolge van de quantisators. In
hoofdstuk 7 worden dan nog enkele conclusies getrokken.
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2 Adaptieve signaalverwerking
In dit hoofdstuk zal het principe van adaptieve filtering worden besproken en in het
algemeen het Recursive Least Squares (RLS) algoritme zoals dat in dit verslag veelvuldig
wordt aangehaald.

2.1 Principe adaptieve filtering

In onderstaande figuur 2.1 is het principe schema gegeven voor adaptieve filtering. In
deze figuur is F(z) het onbekende filter, R(z) het adaptieve filter, x(n) het ingangssignaal,
yen) het uitgangssignaal van het adaptief filter en r(n) het referentie signaa!. Ret referentie
signaal bestaat uit de signalen rl(n), waarvoor geldt rl(n) = x(n)*f(n), en het signaal rln)
dat ongecorreleerd is met rl(n) en dus ook met x(n). Ret doel van het adaptief filteren kan
zijn om een zo nauwkeurig mogelijk benadering van rI(n) te krijgen of om de procespara
meters van fen) te schatten. Ret filter wordt op een zodanige manier geregeld dat de fout
e(n) zo klein mogelijk wordt.

F(z)

r(n)

Xi_(n_~_---,--_----.I H(Z) ern) --->

Figuur 2.1: schema adaptieve filtering

Rierbij gaan we er van uit dat de filteruitgang yen) lineair is in de gewichten Wmvolgens:

M

yen) = E wmum(n)
m=O

(2.1)

met um(n) de interne signalen van het adaptief filter.
We krijgen dan een adaptief filter zoals in figuur 2.2 staat. Ret meest voorkomende
adaptief filter is een tapped delay line. De filtersecties Ro(z) tot en met RM(z) zijn dan
tijdvertragers T. In dit verslag gaan we uit van een IIR-filterbank vanwege de aanname
dat de correlatielengte tussen x(n) en rl(n) groot is.

2
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~----'- -----'- ----L_ .

+'----------,---- .

yen)

Figuur 2.2: adaptief filter H(z)

Hoofdstuk 2

De parameters van dit adaptieve filter zijn de gewichten wm' Het adaptieve mechanisme
kan uit verschillende algoritmen bestaan zoals LMS, Block LMS of RLS. In dit verslag
zal ik mij beperken tot het RLS-algoritme.

2.2 Het RLS-algoritme

Het principe van adaptieve filtering is om de parameters van het filter zo te veranderen
dat de fout e(n) zo klein mogelijk wordt. Bij het RLS-algoritme wordt gebruik gemaakt
van de exponentieel gewogen kwadratische fout:

n

J(n) = E {e(k)}2 ~n-k
k=-...

(2.2)

Hierin is e(n) =r(n)-y(n) en J1, de exponentiele weegfactor waarvoor geldt: 0 < J1, < 1
Wanneer we in deze vergelijking e(n) = r(n)-y(n) invullen, partieel differentieren naar de
gewichten wm en dit gelijk stellen aan nul krijgen we de volgende vergelijking voor het
optimum:

1: y(k) ay(k) ~n-k = 1: r(k) ay(k) ~n-k
k=-... aw k=-... awm m

3
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(2.1) invullen in (2.3) Ievert dan:

M n n

:Ewj :E uj(k)um(k)~n-k= :E r(k)um(k)~n-k
i=O k=-'" k=-...

Hoojdstuk 2

(2.4)

In matrixvorm voIgt hieruit de volgende vergelijking. Deze vergelijking wordt ook weI de
normaalvergelijking genoemd.

R(n)w(n) =/l.(n)

Hierbij gelden de volgende definities voor R(n) en 12(n):

n

R(n) = :E ~n-ku(k) uT(k)
k=-...

n

/l.(n) = :E ~n-k«(k)r(k)
k=-...

Deze vergelijkingen kan men ook in recursieve vorm schrijven:

R(n) =~R(n -1) +u(n)uT(n)

/l.(n) = ~/l.(n -l)+u(n)r(n)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

Voor het berekenen van de nieuwe gewichten (zie (2.5» is dus steeds de inverse van de
matrix R(n) nodig. Aangezien deze berekening erg veel rekentijd kost worden de nieuwe
gewichten berekend met behulp van het matrix inversie lemma.

4
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De update regels worden dan [2]:
(Matrix pen) is de inverse van R(n»

1: bereken de gain vector ~(n):

1, P(n-l)«(n)
~ (n)=-------

g J.L +ll.T(n)P(n -1)Il(n)

2: bereken het innovatiesignaal a(n):

a (n) =r(n) -ll.T(n)w(n -1)

3: bereken de nieuwe gewichtsvector wen):

w(n)=w(n-l)+k (n)a(n)
g

4: update de matrix P:

pen) =J.L -1 pen -1) - J.L -1 k (n)IlT(n)P(n -1)
g

Hoofdstuk 2

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

De matrix pen) moet worden geinitialiseerd met de matrix 0·1. Hierin is I de identi
teitsmatrix en 0 een grote, positieve constante [7]. In hoofdstuk 5 zal hierop nog worden
ingegaan.

5
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3 Definitie van bet
Laguerre Domein Adaptief Filter

Zoals al in Hoofdstuk 2 venneld is, gaan we in dit verslag uit van een IIR-filterbank in
een adaptief filter. De filterbank bestaat uit een Laguerre Domein of een Laguerre filter.
Beide filters worden in dit hoofdstuk afgeleid.

3.1 Definitie van het Laguerre Domein Adaptief Filter

Bij de afleiding van het LDAF gaan we uit van (2.4):

M n n

L w).I L u).I(k)um(k) IJ.n -
k = L r(k)um(k) IJ.n -

1

).1=0 l=-~ k=-~

(3.1)

In deze vergelijking kunnen we twee gevensterde signalen herkennen: r(k)~n-k en um(k)~n-k,

met e=fJ-. Deze functies kunnen ook worden geschreven als een discrete Laguerre serie:

~

r(k) ~n-l= Lgri(n) <Mn-k)
i=O

~

um(k)~n-l= Lhmi(n»<I>i(n-k)
i=O

(3.2)

(3.3)

Hierin zijn gri en hmi de Laguerre coefficienten, (Mk) de Laguerre functies.
De Laguerre coefficienten kunnen uit het originele signaal worden afgeleid volgens
gr;(n)=r(n)*d;(n) en hm;(n)=¢;(n)*di(n). Hierin is di(n)=¢;(n)~n€(n) met €(n) de eenheids
stap functie. De discrete Laguerre functie is als voIgt gedefinieerd [4]:

Hierin is Vi =VI -~2Hk en het discrete Laguerre polynoom -y;(k) is gedefinieerd als:

Yi(k)=~-2181(~)~21]e(k) (3.5)

met i de orde van het polynoom, d de forward difference operator en 0 < ~ < 1.

6



afstudeerverslag hoofdstuk 3

We kunnen (3.2) en (3.3) als een Laguerre transfonnatie beschouwen van respectievelijk
r(k) en um(k) naar g'i en ~i' De Laguerre transfonnatie wordt uitgebreider besproken in
[5]. Vergelijking (3.1) wordt dan:

M... ...

E w"" Eh",,;(n)hm;(n) =Egri(n)hm;(n)
",,=0 i=O ;=0

(3.6)

Dit kan ook in matrix notatie worden geschreven: HWw=Hg met w=[wO,W.,w2 , ... ,WM]\

g = [grO,g,l, ... ] en H een matrix welke per rij de Laguerre coefficienten bevat van het
gevensterde signaal Um(3.3):

hoo hOI h02

hIO hII hI2
H= (3.7)

De vergelijking HHTw=Hg is gelijk aan de nonnaalvergelijking van een adaptief filter
zoals dit in Hoofdstuk 2 besproken is. Vit deze nonnaalvergelijking volgen twee recursie
ve betrekkingen:

H(n)HT(n) = JjH(n -1)H T(n -1) +u(n)uT(n)

H(n)g(n) = JjH(n -1)g(n) +u(n)r(n)

(3.8)

(3.9)

met y(n) de interne signaalvector,r(n) het referentie signaal en p, de RLS parameter. Vit
(3.9) voIgt dat er geen decompositie van r(n) nodig is om de vector Hg te bepalen.
Wanneer we (3.8) en (3.9) vergelijken met (2.8) en (2.9) zien we dat deze van dezelfde
vonn zijn. We kunnen dus ook het matrix inversie lemma toepassen om de nieuwe
gewichten te bepalen. De update regels zijn dan het zelfde als (2.10) tim (2.13) met dien
verstande dat P(n) de inverse is van de matrix H(n)HT(n).

3.2 De filterbank

Tot nu toe is de filter bank H(z) niet gespecificeerd. We kiezen H(z) zo dat de filtering
van x(n) en de decompositie van Umworden uitgevoerd in hetzelfde filter. Daarom kiezen
we Hm(z) gelijk aan Dm(z) waarbij Dm(z) de z-getransfonneerde is van dm(n).
Om de coefficienten ~i te bepalen moet het signaal x(n) gefilterd worden met Hm(z)D;(z).

7
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Hieruit voIgt dan:

hoofdstuk 3

(3.10)

Hieruit voIgt dan voor hn,;{n):

(3.11)

Dit aan dat de Laguerre coefficienten van Um een Iineaire combinatie is van twee opeen
volgende interne signalen. Het Laguerre Domein Adaptief Filter ziet er dan uit als in
figuur 3.1 .

x(n)

,

------_._-

Figuur 3.1: het LDAF

8
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In deze figuur zijn Ho(z) en H\(z) als voIgt gedefinieerd:

HO(z) = ,;r::6_z
z-6

Voor het LDAF geldt dan de volgende vergelijking:

..
H(z) = L wnDn(z)

n=O

Hierin is Dn(z) de z-getransfonneerde van dn(n), met

D(Z)=~_z-
o z-8

D (Z)=[v'S(l-Z»)n D (z)
n z-6 0

hoofdstuk 3

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

(3.16)

Wanneer M= 00 dan kunnen we met (3.14) aIle klassen van functies beschrijven. We
willen echter dat er bij grootte M de gewichten naar nul gaan zodat we de reeks (3.14)
kunnen afkappen. Dit gebeurt wanneer de parameter () van het LDAF in de buurt ligt van
de parameter van het onbekende filter F(z).
Definitie (3.14) is isomorf aan het Laguerre filter [3]. Hiervoor geldt irnmers (voor
eindige M):

M

H(8;z) = L wj <I>j(6;z)
m=O

9
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Hierin is <l>m(O;z) de z-getransfonneerde van de discrete Laguerre functie cPi(n).

~o(z) =VI -62_ Z_
z-6

hoofdstuk 3

(3.18)

(3.19)

In Hoofdstuk 4,5 en 6 worden de overeenkomsten en verschillen tussen het Laguerre filter
en het LDAF besproken. Hierbij moet worden opgemerkt dat van het principe dat de
interne signalen um(n) te schrijven zijn als een lineaire combinatie van twee opeen
volgende filtersecties wordt afgestapt. Hierbij wordt opgemerkt dat de parameters Jl van
het RLS-algoritme en 0 van het Laguerre filter niet aan elkaar gelijk hoeven te zijn.

10
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4 Vergelijking LDAF en ALF

In dit hoofdstuk zal het Adaptieve Laguerre Filter (ALF) worden vergeleken met het
Laguerre Domein Adaptief Filter (LDAF). Het verschil in de eindgewichten, interne
signalen, kruisvermogensmatrix, bias, innovatiesignaal, vermogensdichtheidsspectrum en
het vermogen in de verschillende filters zuHen aan bod komen in dit hoofdstuk. Hierbij
wordt er aHeen op de theoretische verschillen ingegaan. In Hoofdstuk 6 worden de
verschillen met betrekking tot de implementatie behandeld.

4.1 De relatie tussen de gewichtsvectoren wen w

In onderstaande figuur 4.1 is nogmaals het adaptieve filter gegeven. Hierin zijn de
gewichten wmde parameters van het filter welke adaptief worden geregeld met het RLS
algoritme. Wanneer er gesproken wordt over een Laguerre Filter dan zal de adaptieve
gewichtsvector worden aangeduid met VI en in het geval van een Laguerre Domein Filter
(modified Laguerre filter) dan zal de gewichtsvector worden aangeduid met w. Dit geldt
tevens voor de interne signalen um(n). De filtersecties Ho(z) en H1(z) zijn voor het ALF en
LDAF zoals gedefinieerd in Hoofdstuk 3.

x(n)

,-------'-----------'------'--_ -----....

+'---------------.----_ - _. _ ..

y(n)

Figuur 4.1: het adaptief filter

11



afstudeerverslag hoofdstuk 4

Voor het adaptieve filter H(z) bestaan in dit geval dus twee mogelijkheden: het ALF en
het LDAF. Beide filters kunnen in de stationaire toestand dezeIfde overdracht H(z)
realiseren. In het geval van een LDAF geldt voor H(z):

CD

H(z) = E wnDn(z)
n=O

Voor Do(z) en Dn(z) geIdt:

D (z) =[f-::e_Z-
o z-6

D (z) = D (Z)( v'S(1 -Z»)"
n 0 z-6

In het geval van een Adaptief Laguerre Filter wordt (4.1):

CD

H(z)= E wm~m(6;z)
m=O

Voor cI>o(z) en cI>m(z) geIdt:

(
1-6z)m

~m(8;z)=~o(8;z) --
z-8

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Aangezien de filtersecties van het Laguerre filter en het gemodificeerde Laguerre filter
verschillend zijn zuHen de gewichten Vim en Wn in de eindsituatie ook verschillend zijn. De
relatie tussen de vectoren VI en w is als voIgt:

(4.7)

12
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In deze vergelijking is Teen bovendriehoeksmatrix waarvoor geldt:

Voor de afleiding van deze relatie wordt verwezen naar Bijlage 1.

4.2 De relatie tussen de interne signaalvectoren u(n) en u(n)

hoofdstuk 4

(4.8)

Nu de relatie tussen de eindgewichten van een gemodificeerd Laguerre filter en een
Laguerre filter bekend is, is het heel eenvoudig om een verband af te leiden tussen de
interne signalen g(n) en yen). Voor het signaal yen) geldt namelijk:

... ...
y(k) = L wnun(k) = :E wmum(k)

n=O m=O

In vectornotatie geeft dit de volgende vergelijking:

y(k) =wT u(k) =~Tu(k)

met y(k)=[uo(k),ul(k),u2(k), .....r en w=[WO,w.,WH,..y.
Hieruit voIgt dan met Vi = T w:

W
Tu(k) = (T~lu(k)

En hieruit voIgt dan:

u(k) = S l1(k)

Hierin geldt S = TT, met T de bovendriehoeksmatrix is van (4.8).
Matrix S is dus een onderdriehoeksmatrix waarvoor geldt:

_ (-l)m-II ( ~ )m m
Sm+l,1l+1 - {f+6 1 +6 (,J
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4.3 Vergelijking van de kruisvermogensmatrices

hoofdstuk 4

Wanneer men de normaalvergelijking bekijkt van het Laguerre Domein Adaptief Filter
dan kan men die, uitgaande van (2.5) in combinatie met (4.7) en (4.12), omschrijven naar
de normaalvergelijking van een Adaptief Laguerre Filter. Men krijgt dan de volgende
vergelijking:

T-TR(k) T-1w=p(k)

Hierdoor krijgt men het volgende verband voor de kruisvermogensmatrices:

R(k) = TT R(k) T

(4.14)

(4.15)

Een ingangssignaal dat veel gebruikt wordt bij simulaties is witte ruis met een Gaussische
verdeling, een gemiddelde 0 en een variantie van cr•. Wanneer men uitgaat van zo'n
ingangssignaal dan is de verwachting van de kruisvermogensmatrices eenvoudig te
bepalen.
Deze is namelijk:

n n
E{R(n)} =E{ L p,n-ku.(k)u.T(k)} = L p,n-kE{u.(k)u.T(k)}

k=-m k=-m

Hierin is de verwachting van y(k)yT(k) ook als voIgt te schrijven:

(4.16)

E {uo(k)uo(k)} E {uO(k)u1(k)}

E{u1(k)uo(k)} E{u1(k)u 1(k)}

14
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E {u1(k)uM(k)}
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In het geval van een adaptief Laguerre filter is E{:~(k)Jr(k)} eenvoudig te bepalen omdat
de signalen fio(k) tIm uM(k) onderling ongecorreleerd zijn. Er geldt dan de volgende
relatie:

Hierin is I de identiteitsmatrix en a/ het vermogen van het ingangssignaal.
In het geval van een LDAF geldt voor E{uJk)uj(k)} de volgende relatie:

E {u.(k)u.(k)} = 0; (-16tj (i~j)
I J 1 - ~ (l +ey"r1 I

Voor de afleiding van (4.18) en (4.19) wordt verwezen naar Bijlage 2.

4.4 Convergentie-eigenschappen van de filters

(4.18)

(4.19)

Van het LDAF en het ALF zijn de convergentie-eigenschappen vergeleken. Hierbij zijn
twee criteria aangehouden namelijk de bias en de innovatie.

4.4.1 De bias

In figuur 4.2 op de volgende bladzijde is het schema getekend waarmee de convergentie
eigenschappen worden onderzocht. In deze figuur wordt een filterbank met adaptieve
gewichten Wm vergeleken met een filterbank met vaste gewichten wfix",. De biasvector is
gedefinieerd als het verschil tussen de adaptieve gewichtsvector en de vaste gewichtsvec
tor waarnaar de adaptieve gewichtsvector adapteert.

15
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F

x(n)
~~--j

F

Figuur 4.2 schema voor analyse convergentie-eigenschappen

In [4] is een relatie afgeleid voor de verwachting van de bias. Deze is:

E{b(n)} = ~n pen) R(O)Il(O)

In het geval van een ALF wordt dit:

Wanneer men nu x(n) stochastisch neemt en n - 00 dan krijgt men:

limE{b(n)} =~nE{P(n-oo)}R(O)b(O)

n-"

Hierin geldt voor grote waarden van n de volgende relatie voor E{P(n)}:

lim[E{P(n)} -E{P(n + 1)}] =0
n-"

Hieruit voIgt dus dat de bias voor grote waarden van n evenredig zal zijn met J.l..

16
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De verwachting van de norm van de bias voor een LDAF en een ALF ziet er dan als
voIgt uit:

limE{ Ib(n) I} = J.L1t la I (4.24)

(4.25)

met ~ = P(n-oo )R(O)Q(O) en ~=TIP(n-oo)TlJt(O)TQ(O). Aan (4.23) en (4.24) is te zien
dat de verwachting van de norm van de bias voor n - 00 evenredig met !-t". Het verschil
zit in de norm van de vector ~ welke afhankelijk is van de matrix T.

4.4.2 De innovatie

In [4] staat een relatie voor de verwachting van a 2(n) in de stationaire toestand. Er van
uitgaande dat r2(n) een zwak stationair wit ruissignaal is met een verwachting 0 en
variantie cr voIgt hiervoor voor E{C\!2(n)}:

JI(nl =E (,,'(n)} =0' + O'UT(nlP(nl[.~. ,,'l!o-k}u(kluT(kl]p(nlU(nl (4.26)

Wanneer we (4.7) en (4.12) invullen in (4.26) dan voIgt hieruit voor de innovatie van het
Adaptief Laguerre Filter:

En dit verder uitwerken levert:

(4.28)

17
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Hieruit voIgt dat een transformatie naar een andere filterstructuur door middel van een
vermenigvuldiging met een willekeurige, niet singuliere matrix A (in dit geval met een
matrix S) geen invloed heeft op de verwachting van het innovatiesignaal in het kwadraat
(in de stationaire toestand). Dit is in de onderstaande figuur 4.3 samengevat. De interne
signalen Un worden allereerst vermenigvuldigd met een matrix A. Daarna worden de
gewichten w adaptief geregeld. De eindwaarden van deze gewichten staan in relatie met
de eindwaarden van het Laguerre filter volgens (4.7).

y(n)

Figuur 4.3: adaptief filter met transformatiematrix A

Door deze transformatie kunnen de convergentie-eigenschappen van het nieuwe filter
verschillen van het oude. Op grond van de gepresenteerde theorie kan niet gezegd worden
of deze convergentie-eigenschappen beter of slechter worden. In Hoofdstuk 5 zal hierop
verder worden ingegaan.

4.5 Het vermogensdichtheidsspectrum

Uitgaande van witte ruis als ingangssignaal (Gaussisch verdeeld en een variantie van cf.)
kan het vermogensspectrum op de punten tussen de filtersecties berekend worden. Er
geldt immers de volgende relatie (zie ook figuur 4.4):

(4.29)

Figuur 4.4: filter H(z)

18
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(4.30)

Wanneer we dit toepassen op het Laguerre Filter en het Laguerre Domein Filter dan
krijgt men de volgende vergelijkingen (zie ook figuur 4.1):
In het geval van een Laguerre Domein Filter:

Si(eiO) = a; (1- S) Si(2 -2cosQ)i.
(1 +62 -2ScosQ)'+1

In het geval van een Laguerre Filter:

S" ( i O ) = 2 1-6
2

. e ax
I 1 +62 -2ScosQ

(4.31)

In (4.30) en (4.31) is Sj(ei°) het vennogensdichtheidsspectrum na filtersectie i. In Bijlage 3
zijn de karakteristieken gegeven van de vennogensdichtheidsspectra na filtersectie 0, 1,5
en 10. Met behulp van (4.30) en (4.31) is ook het signaalvennogen na elke filtersectie te
bepalen:

P. = a 2 _1_ f S.(ejo)dQ =a2(2i) Si
I x 2 I X i (1 S)2i+l

1t <21t> +

" 2 1 f"'O 2P.= a - S.(el )dQ =CJ
I X 2 I X

1t <21t>

(4.32)

(4.33)

In onderstaande figuur 4.5 is het vennogen gegeven na filtersectie i voor het LDAF.
Zoals aan (4.33) te zien is, is het vennogen voor het ALF onafhankelijk van filtersectie i.

Figuur 4.5: vennogen na filtersectie i
van LDAF met 0'/ = 1

19
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5 Simulaties aan LDAF en ALF
In dit hoofdstuk komen de simulaties aan bod die gedaan zijn voor een Laguerre Domein
Adaptief Filter (LDAF of Modified Laguerre filter) en een Adaptief Laguerre Filter (ALF
of Normal Laguerre filter). Voor deze simulaties is een software programma geschreven
in Pascal. Dit zal worden toegelicht in paragraaf 5.1 . In de andere paragrafen zullen de
simulaties worden besproken. De volgende onderdelen komen hierbij aan bod: de bias, de
innovatie, de initialisatie-constante () van het RLS-algoritme en de invloed van het aantal
filtersecties. Ook zijn er simulaties gedaan ten behoeve van de kruisvermogensmatrix
R(k). De simulaties zijn gedaan met verschillende vermogens voor het toegevoegde witte
ruissignaal r2(n).

5.1 Het software programma

De simulaties zijn aan de hand van figuur 4.2 op bladzijde 16 gedaan. In deze figuur ziet
u twee identieke filterbanken. Voor de simulaties kan dus volstaan worden met een
filterbank. De filterbank bestaat uit een Laguerre Filter of een Laguerre Domein Filter.
Met behulp van de filterbank worden de signalen yen) en rl(n) bepaald door de interne
signalen u;(n) te vermenigvuldigen met respectievelijk de vaste gewichten wfiX; en de
adaptieve gewichten Wi en daarna te sommeren. Bij het signaal rl(n) wordt dan nog
eventueel een ruissignaal r2(n) opgeteld. De gewichten Wi worden met het RLS-algoritme
geupdate.

De werking van het programma is in figuur 5.1 in een flowdiagram weergegeven.
Allereerst worden met behulp van een menu de verschillende parameters een waarde
gegeven. Daarna wordt per simulaties het aantal iteraties uitgevoerd zoals dat met het
menu is opgegeven. Ais alle simulaties uitgevoerd zijn dan worden de signalen e(n), r2(n),
e(n)-r2(n), a(n) en de norm van de bias in een van te voren opgegeven file geschreven.
Met het programma MATLAB kan deze file verder bewerkt worden.

In de volgende subparagrafen worden de verschillende delen kort behandeld.
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Figuur 5.1: tlowdiagram voor simulatie LDAF of ALF

5.1.1 Het menu

Voor de simulaties is het software programma zoals dat in [9] gebruikt is enigszins
aangepast wat betreft de gebruikersvriendelijkheid. In figuur 5.2 ziet u het menu zoaIs dat
op het scherm verschijnt. Ten eerste kan er een keuze worden gemaakt of een LDAF of
een ALF gesimuleerd moet worden. Ret menu geeft verder een aantal keuzemogelijk
heden wat betreft het aantal filtersecties, het aantal simulaties, het aantal iteraties per
simulatie, de grootte van de parameters Il en 0, de initialisatie-constante 0 (waarbij 1/0, de
waarde waarmee de matrix pen) moet worden ge'initialiseerd, moet worden opgegeven),
de standaarddeviatie (J van het toegevoegde witte ruissignaal rln). Verder wordt de
mogelijkheid geboden om de data weI of niet te bewaren in een MATLAB-file. Ook is het
programma uitgebreid met de mogelijkheid om debuginformatie op het scherm te laten
verschijnen. Dit kan aIleen wanneer het aantal taps niet groter is dan 7.
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Lague=-adaptive filter

Nonnal-RLS algoritm

F.M.J. Valta & M.H.H. Hoek:

Modified or NomLBl L. [M,N] :
Nr. of taps [1-25] :
Nr. of iterations [1-200] :

Theta [0-1] :
Mu [0-1] :

Delta
Nr. of Simulations [0-500] :
Noise [0-1]
Debug infonnatioll [Y.N]
Save Data [Y,N]
Matlab tbto IIOI1U! (No Ext,

Figuur 5.2: menu voor het invoeren van de parameters

5.1.2 De ruisbronnen

Hoofdstuk 5

Voor de signalen x(n) en r2(n) zijn twee onafuankelijke ruisbronnen nodig met een
Gaussische verdeling, een gemiddelde van nul en een variantie van 1. Deze ruisbronnen
zijn gei'mplementeerd in twee procedures. Ben procedure is een nummergenerator met een
uniforme verdeling, de tweede procedure maakt van deze uniforme verdeling een
Gaussische verdeling.

De nummergenerator is geschreven in Pascal en maakt geen gebruik van de op het
systeem aanwezige nummergenerator. Dit heeft als voordeel dat de reeks nummers
machine onafuankelijk is waardoor bij verschillende simulaties dezelfde reeks nummers
gebruikt worden. De procedures staan beschreven in [8] op bladzijde 191 tIm 203.

De transformatie van de uniforme verdeling naar de Gaussische verdeling gebeurt met
behulp van de Box-Muller methode. Deze maakt gebruik van de volgende vergelijkingen:

(5.1)

(5.2)

met XI en X2 uniform verdeeld en Yt en Y2 Gaussisch verdeeld. De implementatie van de
ruisbronnen staat in Bijlage 4.
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5.1.3 De procedure "update_RLS"

Hoofdstuk 5

De update regels voor het RLS-algoritme staan op bladzijde 5. Deze update regels zijn
geYmplementeerd in Pascal en staan in de procedure "update_RLS" .

5.1.4 De procedure "update_Laguerre"

Om een filterbank te kunnen implementeren is gebruik gemaakt van de state space
beschrijving (ssb) van een systeem. De procedure "update_laguerre" bepaalt de nieuwe
states van de filterbank van het adaptieve Laguerre filter. De filterbank bestaat uit een
eerste orde filter sectie Ho(z) en M eerste orde filtersecties H,(z). De implementaties van
deze filtersecties zijn in de figuren 5.3 en 5.4 gegeven.

a
Figuur 5.3 implementatie van filtersectie Ho(z)

UH(n)

e

Figuur 5.4 implementatie van filtersectie :Hr(z)
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Deze implementaties zijn mogelijke realisaties van de filtersecties Biz) en H1(z). Voor
filtersectie Ho(z) ziet de ssb er als voIgt uit:

(5.3)

(5.4)

Voor de filtersectie H1(z) geldt de volgende ssb:

Deze vergelijkingen zijn ook in matrix vorm uit te drukken:

$.(n + 1) =A$.(n) + llx(n)

u(n) = C$.(n) +d.x(n)

Hierin geldt voor yen) en §.(n):
yen) = [uO(n),ul(n),u2(n), ,uM(n)]T
en ~(n)= [so(n),sl(n),Sz(n), ,~(n)]T.

24
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Voor de matrices A en C en voor de vectoren 12 en g gelden de volgende relaties:

1 0 0 0 0

(-8) 1 0 0 0

(-8)2 (-8) 1 0 0
(5.9)C =

(-8)3 (-8)2 (-8) 1 0

(-8)M (_B)M-l (_B)M-2 (_B)M-3 .... 1

d = VI -82 [1, (-8) , (-8i ,(-8)3 ,....,( -8)M)T

(5.10)

(5.11)

(5.12)

Deze vergelijkingen zijn gelmplementeerd in Pascal en weI in de procedure "update_La
guerre".

5.1.5 De procedure "update_filterbank"

Deze procedure bepaalt de nieuwe states van de filterbank in het geval van een Laguerre
Domein filter. In de onderstaande figuren 5.5 en 5.6 staan mogelijke realisaties van de
filtersecties Ho(z) en H1(z) van het Laguerre Domein filter.

e
Figuur 5.5: implementatie van filtersectie Ho(z)
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e

u/(n)
f=~+l---~-~

Figuur 5.6: implementatie van filtersectie H1(z)

De ssb voor filtersectie Ho(z) ziet er als voIgt uit:

so(n + 1) = eso(n) + e/f=6x(n)

De ssb voor filtersectie H 1(z) ziet er dan als voIgt uit:

Deze vergelijkingen zijn ook in matrixvorm te schrijven:

s.(n + 1) =As.(n) + l2x(n)

«(n) = Cs.(n) +dx(n)

Met y(n) = [Uo(n) ,u/(n) ,uz(n), ... ,uM(n)y
en §.(n) = [sO(n),sl(n),s2(n), ... ,sM(n)Y.
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Verder gelden voor A, .12, C en Q de volgende relaties:

1 0 0 0 0

(-~) 1 0 0 0

(_~)2 (-~) 1 0 0
C =

( _~)3 (_~)2 (-~) 1 0

(_~)M (_~)M-l (_~)M-2 (_~)M-3 .... 1

d = J}=6[ 1, (-~), (_~)2,....,(_~)MJT

b. =-(1-8)« +J}=6[l ,O,O,...•ojT

A=I-(1-8)C

Hoofdstuk 5

(5.19)

(5.29)

(5.21)

(5.22)

Ook deze vergelijkingen zijn geImplementeerd in Pascal en staan in de procedure
"update filterbank".

5.1.6 Opslaan van de statistische gegevens

De nonn van de bias, het innovatiesignaal, het ruissignaal r2(n) , het signaal e(n) en het
signaal e(n)-r2(n) kan bewaard worden in een van te voren op te geven file. Al deze
signalen zuBen het gemiddelde zijn van de simulaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
het Iopende gemiddelde:

-
xnn +xn+1xn+1=--

n+l
(5.23)

met n het nummer van de iteratiestap.
In Bijlage 5 staat het hele software programma zoals dat voor de simulaties gebruikt is.
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5.2 De simulaties

In deze paragraaf worden de simulaties die gedaan zijn besproken. Elke simulatie bestond
uit 200 runs van elk 200 iteratie stappen. Het gemiddelde van deze 200 runs is opgeslagen
in een file. De norm van de bias is bekeken als functie van: de Laguerreparameter 0, de
RLS parameter p., het aantal filtersecties M, de initialisatie parameter 0 en het vermogen
van het ruissignaal rz(n) (5.2.1). Hierbij is steeds een vergelijking gemaakt tussen een
Laguerre Domein Adaptief Filter en een Adaptief Laguerre Filter. Ook het innovatiesig
naal als functie van deze parameters is bekeken (5.2.2). Ook zijn de bias en het innovatie
signaal bekeken waarbij de parameters 0 en p. niet aan elkaar gelijk waren (5.2.3).
Tenslotte is de kruisvermogensmatrix R bekeken (5.2.4). Bij de simulaties zijn de vaste
gewichten van het LDAF vastgesteld op wfix = [-1.5,2,3,4,5,0,0.. ..y. Met behulp van
de procedure "update_gewichten" wordt de vaste gewichtsvector wfix voor het ALF
bepaald.

5.2.1 Simulatie van de bias

In onderstaande figuren 5.7 en 5.8 zijn enkele resultaten gegeven van de simulaties van
de bias. Hierbij is aangenomen dat p.=O=0.9 en dat o=5xl0-3

• Het vermogen van het
ingangssignaal x(n) is 1. Verder is het aantal filtersecties 5 en is het vermogen van het
ruissignaal rzCn) respectievelijk 0 en 0.01 (-20 dB ten opzichte van x(n» .
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Figuur 5.7: norm van de bias van een LDAF en ALF
als functie van de tijd ,vermogen rzCn) =0,
p.=O=0.9

28



afstudeerverslag Hoofdstuk 5

In figuur 5.7 is duidelijk te zien dat het LOAF veeI trager is dan het ALF. Oe oorzaak
hiervan is waarschijnlijk dat het ALF een orthonormaal filter is en het LOAF niet. Ook is
duidelijk te zien dat voor grote waarden van n de bias evenredig loopt met p, zoals dit ook
al is besproken in Hoofdstuk 4. Omdat er geen ruissignaal rln) wordt toegevoegd zal het
adaptieve filter convergeren naar het "vaste" filter. Wanneer er echter weI ruis wordt
toegevoegd zoals in onderstaande figuur 5.8, dan zal de eindwaarde van de bias varieren
rond een bepaalde eindwaarde omdat het signaal y(n) nooit helemaal gelijk kan worden
aan r(n) en daardoor de adaptieve gewichten steeds moet bijregelen. Hier is duidelijk te
zien dat de eindwaarde van het ALF veel minder "ruist" dan de eindwaarde van het
LOAF. Oit komt waarschijnlijk ook doordat het ALF een orthonormaal filter is en het
LOAF niet.

1150 ,SO 200140100 t20

_ .. LDAF

-_ .. ALP

so604020

O.
1\
I \.
I I

6 1\ / \
" \I I

I \
4 I I

./ \
I \
I \
I \

\

",
............ -.

o L.-_"---_-'---~-:::..=--=--=-=--=-=--="-=--=-=--=I-=--=-=-=-L=-=-=--=='=-=--...........-=-~-="-'-=-~--~
o

14

,.

16

1B

Figuur 5.8: norm van de bias van een LOAF en ALF
als functie van de tijd, vermogen r2(n) =0.01,
p,=(}=0.9

In Bijlage 6 zijn nog meer resultaten te zien waarbij de parameters p, en (} verandert zijn.
Hierin is ook weer te zien dat de helling van de norm van de bias evenredig is met p,.

In Bijlage 6 zijn ook simulaties te zien waarbij het vermogen van het ruissignaal r2(n) -40
dB is ten opzichte van het ingangssignaal x(n) in plaats van -20 dB. Oe gevolgen hiervan
zijn dat de eindwaarden van de bias minder verruist zijn. Oit komt doordat het ruisvermo
gen van rln) kleiner is.
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In Bijlage 7 staan de simulaties waarbij het aantal filtersecties gevarieerd is. Duidelijk is
te zien dat het ALF sneller convergeert dan het LDAF. Ook is te zien dat hoe meer
filtersecties er worden gebruikt des te langzamer de bias convergeert. Dit komt doordat de
nonn van de bias berekend wordt uit de som van de kwadraten van de elementen van de
bias vector. Wanneer men nu meer filtersecties neemt dan neemt het aantal gewichten toe
en bestaat de biasvector uit meer elementen. Hierdoor zal de nonn van de bias ook groter
worden.

In aIle voorgaande simulaties is de matrix R gelnitialiseerd met o· I, waarbij 0 steeds
5xlO-3 is, een kleine positieve constante volgens [7]. In onderstaande figuur 5.9 is de
initialisatie-constante gevarieerd voor een LDAF. Verder geldt: r2(n) =0. In deze is te
zien dat wanneer 0 heel erg klein wordt de bias sneller convergeert. Men zou hieruit dus
de conclusie kunnen trekken dat hoe kleiner men 0 kiest des te sneller convergeert het
filter.

- : 0=0.01
-3

-- : o=5xlO

-. : o=lxIO-7
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Figuur 5.9: nonn van de bias van LDAF als functie
van de tijd, 0=0.01, 5x10'3, lxlQ-7

vennogen r2(n) =0

In figuur 5.10 op de volgende bladzijde is het vennogen van rZ<n) gelijk aan lxlO-4. De
initialisatie-constante 0 is wederom gevarieerd. Deze figuur suggereert echter dat er een
optimaIe 0 is. De bias convergeert sneller en de piek die op het begin van de simulatie
verschijnt is veel kleiner wanneer 0=5xlO-J, dan wanneer 0= lx10-7

•
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Figuur 5.10: norm van de bias van LDAF als functie
van de tijd, bij verschillende 0 en
vermogen rln) = 1X 10-4

Wanneer men echter het vermogen van het ruissignaal rln) gelijk maakt aan 0.01 krijgt
men de karakteristiek als in figuur 5.11. Hierin is te zien dat er een andere optimale 0 is
dan in figuur 5.10.
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Figuur 5.11: norm van de bias van LDAF als functie
van de tijd, bij verschillende 0 en
vermogen van rln)=O.OI

In Bijlage 8 zijn de karakteristieken te zien voor een ALF. Hieruit zijn dezelfde conclu
sies te trekken als voor het LDAF. Uit al deze simulaties valt te concluderen dat de zowel
voor het LDAF als voor het ALF de optimale initialisatie-constante 0 afhankelijk is van
het vermogen van r2(n).
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5.2.2 Simulatie van het innovatie signaal

Wanneer men de resultaten uit paragraaf 5.2.1 bekijkt dan zou men kunnen concluderen
dat het LDAF slechter is in vergelijking met het ALF wat betreft de convergentie
eigenschappen. De convergentie van de norm van de bias is eigenlijk een "oneerlijke"
maat omdat men als uitgangspunt het criterium volgens (2.2) kiest.
In figuur 5.12 en 5.13 zijn de simulaties van het genormeerde innovatie signaal
(E{ci(nn/cr) gegeven, waarbij cr het vermogen van het signaal r2(n) is. In figuur 5.12 is
het innovatiesignaal te zien wanneer voor het ruisvermogen van r2(n) geldt:cr=O. In deze
figuur is E{a2(n)} gegeven. Hierin is duidelijk te zien dat het ALF sneller is dan het
LDAF. In figuur 5.13 is het genormeerde innovatie signaal gegeven waarbij het vermogen
van r2(n) 20 dB lager is dan het vermogen van x(n). Hierin is duidelijk te zien dat het
LDAF sneller is dan het ALF. Ook is te zien dat voor n-oo het genormeerde innovatie
signaal van het LDAF gelijk is aan die van het ALF zoals al in Hoofdstuk 4 is aange
toond.
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Figuur 5.12: E{if(n)} van het LDAF en ALF als functie
van de tijd, vermogen r2(n)=0, 1J.=8=0.9

In Bijlage 9 staan nog verdere simulaties van het innovatie signaal waarbij de parameters
1J. en 8 veranderd zijn. Hierin is ook weer duidelijk te zien dat het LDAF sneller conver
geert dan het ALF. Ook is hier een figuur te zien waarbij het ruisvermogen 40 dB lager
is dan het vermogen van het ingangssignaal. Te zien is dat de genormeerde innovatie
hiervan onafhankelijk is voor grate waarden van n.

In Bijlage 10 staat de innovatie gegeven waarbij het aantal filtersecties is gevarieerd van 5
tot 9. Hieruit valt op te maken dat het innovatiesignaal langzamer convergeert naarmate
het aantal filtersecties toeneemt.
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Figuur 5.13: E{ci(n)}/<f van een LDAF en ALF als functie
van de tijd, vermogen r2(n) =0.01 , p.=O=0.9

In figuur 5.14 en 5.15 is de innovatie gegeven voor verschillende waarden van 0 bij
p.=O=0.9. Het vermogen van r2(n) is respectievelijk 20 en 40 dB lager dan het vermogen
van het ingangssignaal x(n). In deze figuren is te zien dat optimale 0 atbangt van het
vermogen van r2(n). Dit was ook al geconstateerd bij de norm van de bias.
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Figuur 5.14: E{a2(n)}/<f van een LDAF als functie
van de tijd bij verschillende 0 en
vermogen r2(n) = 1X 10-4
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Figuur 5.15: E{a 2(n)}/cr van een LDAF als functie
van de tijd bij verschillende {) en
vennogen rln) =0.01

In Bijlage 11 staan de resultaten voor het ALF. Uit al deze resultaten mag geconc1udeerd
worden dat het LDAF zeker zo goed werkt als het ALF omdat er in een praktische
situatie van uit mag worden gegaan dat het signaal rln) ongelijk aan nul is.

5.2.3 Simulaties waarbij p. ¢ (J

Bij alle voorgaande simulaties is er van uitgegaan dat /-L en 8 aan elkaar gelijk zijn. Dit
hoeft echter niet het geval te zijn. Hierbij moet men er voor zorgen dat de dynamiek van
het RLS-algoritme langzamer moet zijn dan de dynamiek van de filterbank. Dit wil dus
zeggen dat /-L groter moet zijn dan 8. Het feit dat de nonn van de bias evenredig is met /-L
wordt door de simulaties bekrachtigd. In figuur 5.16 is de nonn van de bias gegeven als
functie van de tijd waarbij rln) =0. In deze figuur is, naast de evenredigheid met /-L, te
zien dat het moment waarop de bias gaat convergeren afhankelijk is van de waarde van 8
(Hoe kleiner 8, des te eerder gaat de bias convergeren). In ons geval gaan we er echter
van uit dat 8 in de buurt ligt van 1, waardoor de aanname dat /-L wezenlijk verschilt van 8
niet geldig is.
In Bijlage 12 zijn verder nog simulaties van de bias gegeven van een ALF met r2(n)=0 en
een waarbij geldt dat het vennogen van het toegevoegde ruissignaal 20 dB kleiner is dan
het vennogen van het ingangssignaal. Uit deze simulaties voIgt dat het moment waarop
het ALF gaat convergeren ook afhankelijk is van 8. Verder valt op te merken dat dit ook
geldt wanneer het vennogen van rln) ongelijk aan 0 is.
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Figuur 5.16: norm van de bias als functie van de tijd
waarbij p.;c 0

In Bijlage 12 zijn ook de simulatie resultaten te zien van het innovatiesignaal waarbij het
signaal r2(n) een vermogen heeft dat 20 dB kleiner is dan het ingangssignaal x(n). Uit
deze simulaties valt op te maken dat ook de innovatie athangt van de keuze van p. en ().
Een precieze relatie valt echter niet te geven.

5.2.4 Simulatie van de kruisvermogensmatrix

Ret software programma bevat een procedure welke de verwachting van de kruisvermo
gensmatrix op het einde van de simulatie berekent. Deze verwachting is al berekend in
paragraaf 4.3. De simulatie resultaten zijn gegeven in Bijlage 13. De simulaties en de
berekeningen zijn gedaan voor O=p.=0.9 en M=5. Duidelijk is te zien dat de theoretisch
berekende verwachting en de simulatie resultaten goed overeenkomen.
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6 Implementatie verschillen
tussen LDAF en ALF

Tot nu toe is er aIleen gesproken over verschillen tussen een LDAF en een ALF wat
betreft de theorie en simulaties. Wanneer men echter een LDAF filterbank of een ALF
filterbank bekijkt dan kan men die op verschillende manieren implementeren. In dit
hoofdstuk zal hierop worden ingegaan. In digitale filters komen veel problemen voor,
zoals quantisatie ruis, quantisatie limitcycles, overflow limitcycles en coefficienten
gevoeligheid. In dit geval zal er aIleen worden gekeken naar de quantisatie ruis bij het
maken van een keuze voor de implementatie. Er zal een keuze worden gemaakt welke
implementatie het beste is en er zal een vergelijking worden gemaakt tussen een LDAF en
een ALF. Bij deze keuze wordt als uitgangspunt het Laguerre Domein Adaptief Filter
genomen en vervolgens zal de overeenkomstige implementatie voor het Adaptief Laguerre
Filter worden gegeven.

6.1 De te implementeren filtersecties

In Hoofdstuk 4 staan de filtersecties Biz), It(z) , Ho(z) en H1(z) waaruit een ALF en
LDAF is opgebouwd. De filtersecties Ho(z) en fIo<z) worden aan elkaar gelijk gesteld.
Van de filtersectie H.(z) wordt de factor vO weggelaten omdat deze factor ook in de
adaptieve gewichten kan worden meegenomen. De te implementeren filtersecties zijn:

ii. (z) =H (z) =JI-62 _
z-

o 0 z-6

ii (z) = 1-6z
1 z-6

l-z
H(z)=-

1 z-6

6.2 De state space beschrijving

(6.1)

(6.2)

(6.3)

Er zijn verschillende manieren waarop men een digitaal filter kan implementeren.
Voorbeelden hiervan zijn: Lattice filters, Wave Digital Filters en state space filters. In
ons geval willen we een eenvoudige implementatie van een digitaal filter. Daarom gaan
we uit van de state space beschrijving van een filter. De state space beschrijving (ssb)
zegt iets over het inwendige van een digitaal filter.
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In figuur 6.1 staat het schema van een ssb.

i-1,2...N

u(n (n)

Figuur 6.1: de state space beschrijving

Hierin worden x\(n) tim xN(n) de states van het filter genoemd en ~(n) is de state vector.
De nieuwe state vector K(n+ 1) en het uitgangssignaal yen) kan als een lineaire combinatie
van u(n) en ~(n) worden geschreven:

J.(n + 1) =AJ.(n) +Bu(n) (6.4)

yen) =CJ.(n) +Du(n) (6.5)

In deze vergelijkingen is A een NxN matrix, Been Nxl vector, C een 1xN vector en D
een scalar. In ons geval zijn de filtersecties eerste orde filters, zodat A,B,C en D Ix1
matrices zijn.
Het algemene schema van een state space beschrijving ziet er uit als in figuur 6.2.

(n)

I D I
" I

n) x(n+1) J 1 I x(n) , .YI
...1 B I ... fT\..... z· I ...1 C I ...1'1\ .....
"I I v ~I I ~I I '-

I'

I A I~
I I'

u(J

Figuur 6.2: de state space beschrijving schematisch
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Hierin hebben A,B,C en D een bepaalde waarde die is vastgelegd door de keuze van het
filter. Er zijn meerdere filters te kiezen die allen met een andere state space beschrijving
kunnen worden beschreven. De ssb is een lineaire beschrijving in lRN met basis S:
{e1, ...eN}, daardoor is dit systeem ook te beschrijven met een basis Q: {e1', ..e/} als de
basis vectoren van Q een lineaire combinatie zijn van S. In matrix notatie is deze
transformatie van S naar Q: ~'(n)=T~(n) met Teen reguliere matrix. De vergelijkingen
voor de ssb worden dan:

x.'(n + 1) =A 'x.'(n) + B'u(n)

yen) =C'x'(n) +D'u(n)

(6.6)

(6.7)

Hierin is A' =T1AT,B' =T1B,C' =CT en D' =D. De ssb na coordinaattransformatie staat
in figuur 6.3.

1----~>0----

urn)
y(n)

Figuur 6.3: de ssb na coordinaatransformatie

6.3 Quantisatie ruis in de state space beschrijving

In deze paragraaf wordt ingegaan wat het effect is van quantiseren in de ssb. Allereerst
zal er echter een model worden gegeven van een quantisator.

6.3.1 Model voor quantisatie

Aangezien een tijddiscreet signaal in een computer slechts met een eindig aantal bits kan
worden verwerkt kan een sample uit dit signaal niet nauwkeurig worden weergegeven. Er
wordt een fout e(n) gemaakt bij elke quantisatie stap.

e(n) = [r(n)]Q -r(n)
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Hierin is [r(n)]Q het gequantiseerde signaal, een veelvoud van het kleinste weer te geven
getal q, en r(n) het ongequantiseerde signaal. Voor q geldt:

(6.9)

Hierin is ~ de maximale waarde van r(n) en B het aantal bits. Ais quantisatie model kan
men verschillende manieren nemen: Rounding, Magnitude Truncation, Value Truncation
en Controlled Rounding. Wanneer men Rounding als quantisatie mechanisme kiest en de
ingang van de quantisator voldoende varieert (wanneer er van sample tot sample meerdere
quantisatie stappen worden overschreden) kan e(n) als toegevoegde ruis worden gemodel
leerd. De quantisator kan vervangen worden door het model in figuur 6.4 .

q2
e(n) (1; =12

r(n) 1 
~[r(n)]Q

Figuur 6.4: het quantisator model

In deze figuur is e(n) een witte ruis bron met vermogen q2/12 . Dit model is aIleen geldig
als er geen overflow optreedt.

6.3.2 Quantisatie in de ssb

Wanneer men er van uit gaat dat de vermenigvuldigingen en optellingen in een digitaal
filter in registers worden uitgevoerd met dubbele woordlengte dan hoeft er slechts
quantisatie plaats te vinden op de nieuwe states en de uitgang van het filter. Het schema
na modellering van de quantisators ziet er als in figuur 6.5. In deze figuur is de toege
voegde witte ruisbron ten gevolge van de quantisator op de uitgang weggelaten.

ern)

x(n+1)

A

Figuur 6.5: ssb met modellering van
quantisator

39



afstudeerversiag hoofdstuk 6

Het totale ruisvennogen op de uitgang van het filter ten gevolge van de quantisators is als
voIgt te beschrijven:

2 q2
o =-(G+l)

tot 12
(6.10)

In deze relatie komt de tenn 1 van de quantisator op de uitgang en G, ook weI de noise
gain genoemd, hangt af van de overdracht van de states naar de uitgang. Aangezien de
filtersecties slechts eerste orde filters zijn kunnen we G gemakkelijk berekenen. Hiervoor
definieren we eerst W [6]:

(6.11)

(6.12)

W is de overdracht van de nieuwe state naar de uitgang y(n). Er geldt dus G=W.
Zoals al eerder is venneld geldt het witte ruis model aIleen als er geen overflow optreedt.
Hiertoe wordt het filter geschaald zodat de state maximaal uitgestuurd wordt. Een veeI
voorkomende manier van schaling is door op de ingang uit te gaan van witte ruis met een
Gaussische verdeling. De verdeling op de state is dan ook Gaussisch verdeeld en de kans
op overflow wordt gekarakteriseerd door 0. De kans op overflow van de states moet
hetzelfde zijn als die op de ingang. Oftewel de standaard deviatie op de states moet
hetzelfde zijn als die van de ingang. Hiertoe wordt K gedefinieerd welke afhangt van de
overgang van de ingang naar de nieuwe states. [6]

B2

K=--
l-A 2

De schalingsvoorwaarde in dit 1 dimensionale geval luidt: K=1. Het filter moet op
zodanige manier geschaald worden dat aan deze schalingsvoorwaarde wordt voldaan.
Schaling met T =VK voldoet hieraan [6]. De noise gain G van het geschaalde filter
wordt dan: G= KW. Deze G blijkt ook de minimaal haalbare noise gain te zijn voor een
eerste orde filter.

40



afstudeerverslag

6.4 Implementatie van de filtersecties

hoofdstuk 6

In deze paragraaf worden de implementaties van de filtersecties Ho(z),H.(z) en H.(z)
besproken. Hierbij wordt uitgegaan van het LDAF, dus van filtersectie H.(z).

6.4.1 Implementatie van Ho(z)

In de onderstaande figuur 6.6 is de implementatie van filtersectie Ho(z) gegeven.
x(n)

e

Figuur 6.6: implementatie Ho(z)

In BijIage 14 wordt de state space beschrijving van dit filter afgeleid. Voor GOPI geldt dan
de volgende relatie:

62
G =K·W=--

opt 1-62

6.4.2 Implementatie van HI(z)

(6.13)

De implementatie van H1(z) kan op verschillende manieren gebeuren. Al deze manieren
hebben ieder een eigen state space beschrijving (een andere A,B,C en D) en dus ook een
andere K,W en Gop\' Voor de implementatie van Hl(z) zijn er drie filters gekozen die in de
onderstaande figuren 6.7, 6.8 en 6.9 staan afgebeeld. In BijIage 14 wordt van deze drie
filters de state space beschrijving afgeleid.
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e

u,(nj
L-----~_f+_-~

Figuur 6.7: directe-vorm-2 realisatie
van H,(z)

u,,(nj
~...-------,

a

T
u,(nj

f------*H---,---~

Figuur 6.8: directe-vorm-1 realisatie H(z)
met minimum aantal
vertragers

~_l(n)

1-6

\----,---*1H-~u i (n)

e
Figuur 6.9: state space filter H,(z)

Voor deze drie implementaties van filtersectie H(z) geldt voor Gop,:

G =K'W=_1_
opt (l +6)2

42

(6.14)



afstudeerversiag hoofdstuk 6

De waarde van Gopt hangt dus niet af van het type filter. WeI kan er een keuze worden
gemaakt op basis van het onderdrukken van (DC) quantisatie limitcycles (de enige
mogelijke zero-input limitcycles). Bij directe-vorm-2 van figuur 6.7 komen DC limitcy
cles ten gevolge van quantiseren niet op de uitgang te recht. Aangezien dit bij de andere
twee type filters weI het geval is, is er gekozen voor het directe-vorm-2 filter voor
implementatie van filtersectie H.(z).
De filtersectie H1(z) van het ALF ziet er uit als in figuur 6.10.

. n

a

e

L- """*l+-_~ui(n)

Figuur 6.10: directe-vorm-2 filtersectie Ht(z)

In Bijlage 14 is de state space beschrijving van dit filter afgeleid. Voor GOPl geldt dan:

(6.15)

Wanneer men (6.15) en (6.14) met elkaar vergelijkt ziet men dat de noisegain GOPI van
filtersectie H1(z) van het LDAF, onder de aanname dat (J dicht bij 1 ligt, ongeveer een
factor 4 beter is dan die van filtersectie H1(z) van het ALF.

6.5 Quantisatie ruis in het LDAF en ALF

In deze paragraaf wordt ingegaan wat de invloed is van de gekozen irnplernentatie op de
ruis in het LDAF en ALF.

6.5.1 Bepalen ruisvermogen ten gevolge van filtersectie i

Bij de berekeningen van K is er steeds van uit gegaan dat er op de ingang van elke
filtersectie H1(z) een wit ruissignaal staat met een Gaussische verdeling en standaarddevia
tie a= 1. Dit is echter aIleen het geval bij filtersectie Ho(z). De ingang van de volgende
filtersecties is het gefilterde witte ruis signaal. Bij de bepaling van K moet daarom deze
filtering worden meegenomen. De K van filtersectie i wordt dan bepaald door de
overdracht van het ingangssignaal x(n) naar de nieuwe state van filtersectie i te bepalen.
In (6.16) is de K; gegeven voor een LDAF. Hierin is L(z) de overdracht van de ingang
van filtersectie i naar de nieuwe state van die filtersectie.
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De relatie luidt:

hoofdstuk 6

(6.16)

Dit uitwerken voor het geval van een ALF en LDAF levert dan de volgende relaties voor
K;:
In het geval van een LDAF:

1 [( 2i -1 ) 1 ( 2i-2)(i-I 2 i-I )]K.= - -6 -26+-
I (1+6)2i+1 i (1-6)2 i-I i i

In het geval van een ALF:

K. = _1_+6_
2
_

I (1-62)2

Voor i=O, de schalingsfactor van filtersectie Ho(z) geldt:

K=K=62
o 0

(6.17)

(6.18)

(6.19)

De afleiding van (6.17) en (6.18) staat in Bijlage 15. Zoals aan (6.18) is te zien is de
schalingsfactor K; van een ALF onathankelijk van de filtersectie i. Dit is te verklaren
omdat de filtersecties H1(z) all-pass filters zijn zodat het ingangssignaal op filtersectie i
gelijk is aan het ingangssignaal van filtersectie 1, namelijk x(n) gefilterd met Ho(z). Het
vervangschema van het LDAF na modellering van de ruisbronnen staat in figuur 6. 11.

No{n) N,(n) Nu.,(n) NII(n)

Figuur 6.11: LDAF na modellering van quantisators

In deze figuur zijn No(n) tIm NM(n) toegevoegde ruisbronnen met een vermogen van <TN.;'
Hiervoor geldt:

0; = q2 (K,.W+1) (6.20)
I 12
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6.5.2 Signaalruisverhouding na filtersectie i

hoofdstuk 6

Om de signaalruisverhouding te bepalen na filtersectie i moet het ruisvermogen na
filtersectie i worden bepaald. Dit ruisvermogen bestaat uit de volgende componenten:het
ruisvermogen ten gevolge van filtersectie i ( het vermogen van N). het vermogen van de
gefilterde toegevoegde witte ruisbronnen van aIle voorgaande filtersectie. Dit is te
omvatten in de volgende relatie:

(
~(2n-l)8n-l-l ]

2 ; LJ 1 ;-1 ( )(1-8)K (.) 2
0 2 =!L 1+K.W+2 L 1=0 +L 2n i-n + 2r 8 (6.21)

reot) 12 I n=1 (l + 8)2n-1 n=1 n (l + 8in+1 i (l-8)(l +8)2i+1

Hierin zijn de eerste twee termen ten gevoIge van de quantisators in filtersectie i, de
derde term is ten gevolge van de quantisators op de uitgang van elke filtersectie Ot/m i-I,
de vierde term is ten gevolge van de quantisator op de states van filtersectie 1 tIm i-I en
de vijfde term is tengevolge van de quantisator op de nieuwe state in filtersectie O. Voor
de afleiding van deze relatie wordt verwezen naar Bijlage 16.
Voor het ALF geldt:

2 i
... 2 q ", ... 2
o =- LJO

reot) 12 N;n=O

Voor het signaaI vermogen na filtersectie i geldt voor een LDAF (zie ook (4.32)):

(6.22)

(6.23)

Vergelijking (6.23) verschilt met (4.32) omdat de factor YO is weggelaten en omdat de
filtersectie Ho(z) en Biz) aan elkaar gelijk zijn gesteld. Het signaalvermogen na filtersec
tie i in een ALF is voIgens (4.33) gelijk aan 1. Hierdoor ontstaat de karakteristiek zoals
in figuur 6.13. In deze figuur is 0= 0.9 en het aantaI bits waarmee gerekend is 8 (q=2-8

).

In deze karakteristiek is te zien dat het LDAF altijd beter is dan het ALF.
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Figuur 6.12: signaalruisverhouding na filtersectie i

6.5.3 Signaalruisverhouding op de uitgang van het filter

In paragraaf 6.5.2 is te zien dat de signaalruisverhouding na elke filtersectie bij een
LDAF beter is dan bij een ALF. Dit geeft echter geen enkele garantie dat de signaalruis
verhouding op de uitgang van een LDAF beter is dan die van een ALF. Voor de
signaalruisverhouding van een LDAF en ALF gelden de volgende twee relaties:

SNR = ELy;(k)}
ALF 2

E{y,(k)}

SNR = E{y;(k)}
WAF 2

E{y, (k)}

(6.24)

(6.25)

Aangezien het ALF en LDAF in de stationaire toestand de zelfde filteroverdracht
beschrijven is het signaal vennogen van ys(k) aan de uitgang ook gelijk. Om het verschil
in signaalruisverhouding tussen de twee typen filters te bekijken hoeft er dus slechts
aIleen naar het verschil in ruisvennogen op de uitgang te worden gekeken. In Bijlage 17
zijn hiervoor twee vergelijkingen afgeleid.
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In het geval van een ALF geldt:

In het geval van een LDAF:

... ro(k)~M(k)]

r~k)r~k)

hoofdstuk 6

(6.26)

(6.27)

met N de kruisvennogensmatrix (ten gevolge van de ruissignalen), w de gewichtsvector
van het LDAF en T de matrix zoals in Hoofdstuk 4 afgeleid. Deze matrix T verschilt
echter van (4.8) omdat er in dit hoofdstuk van uit wordt gegaan dat de filtersecties He(z)
en Ho(z) aan elkaar gelijk zijn en dat de factor YO van filtersectie H\(z) wordt weggelaten.
Voor T geldt dan:

(6.28)

Het verschil in ruisvennogen op de uitgang van het filter is dan:

(6.29)

Wanneer de matrix V positief definiet is dan is het ruisvennogen, ten gevolge van de
quantisators, op de uitgang van het filter altijd minder dan bij een ALF.
In Bijlage 18 is de matrix V uitgerekend voor een filter met 2 gewichten. De matrix V is
niet positief definiet, maar ook niet negatief definiet. Welk filter beter is hangt dus af van
de gewichten Wi in de stationaire toestand.
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7 Conclusies
Uit de theoretische vergelijking is de conclusie te trekken dat het innovatiesignaal van een
ALF en een LDAF hetzelfde zijn in de stationaire toestand. Dit heeft tot gevolg dat
wanneer we de interne signalen van een willekeurig filterbank van een adaptief filter
vennenigvuldigen met een niet-singuliere matrix A, de gewichten in de stationaire
toestand ook atbankelijk zijn van deze matrix A. Door vennenigvuldiging met deze
matrix A kunnen de convergentie eigenschappen van het adaptief filter worden be"invloed.

De simulaties die gedaan zijn leveren als belangrijkste conclusie op dat het LDAF sneller
convergeert dan het ALF, wanneer men naar het innovatie signaal kijkt. Ook wordt met
behulp van de simulaties aangetoond dat de innovatiesignalen van een LDAF en ALF in
de stationaire toestand gelijk zijn.

Wanneer men echter naar de bias kijkt dan ziet men dat het LDAF langzamer convergeert
dan het ALF en dat tevens in de stationaire toestand de gewichten van het ALF minder
varieren dan die van het LDAF. Dit is echter geen eerlijke maat, omdat men meestal
gei"nteresseerd is in de convergentiesnelheid van het innovatiesignaal.

Een andere conclusie uit de simulaties is dat de convergentie snelheid van het innovatie
signaal atbangt van de initialisatie-constante () van het RLS-algoritme en van het venno
gen van de toegevoegde witte ruis rln).

Wanneer men naar de implementatie van beide filters kijkt dan ziet men dat de signaal
ruisverhouding ten gevolge van de quantisators na filtersectie i bij een LDAF altijd beter
is dan bij een ALF. Wanneer men echter kijkt naar de signaalruisverhouding op de
uitgang van het filter dan kan men van te voren niet zeggen welk filter (LDAF of ALF)
beter is omdat dit atbankelijk is van de adaptieve gewichten in de stationaire toestand.
Deze gewichten zijn atbankelijk van het onbekende filter F(z). Er zal nog verder
onderzoek nodig zijn om vast te stellen wanneer welk filter moet worden gekozen om de
beste signaalruisverhouding op de uitgang te hebben.
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Bijlage 1

Afleiding van (4.7)

Er zijn twee adaptieve filters die dezelfde overdrachtsfunctie F(z) realiseren. Dit zijn het
LDAF (of modified adaptief Laguerre filter) en het adaptief Laguerre filter. Er geldt dan
de volgende relatie:

...
F(z) = L wnHn(z)

n=O

Voor Ho(z) geldt:

Verder geldt voor Hm(z):

H (z) = ~ (l-z) H (z) =_~_((l-6Z) -(Z-6»)H (z)
n z-6 n-1 1 +6 z-6 n-1

Dit verder uitwerken levert:

(1)

(2)

(3)

Met 4.6 wordt dit dan:

Voor F(z) geldt dan:

... ... (~)n n H (z)
F(z) = LwnHn(z) = LWn - L (n)(_I)n-m m

n=O n=O 1 + 6 m=O m ,;r+e
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Ret omdraaien van de sommatie-tekens Ievert dan op:

...... (~)II Ii (z) ...F(z) =L LW
II

- (1I)(_l)II-m_m_= Lwmlim(z)
m=OIl=m 1+6 m Jl+6 m=O

(7)

Er is dus een verband tussen de eindgewichten Wn van het LDAF en wm van het adaptief
Laguerre filter" Dit is als voIgt:

(8)

I " ". d" A T A [ A A A ]T [ ]T Tn matnx-notatIe IS It: w = w met w= Wo,w.,w2,. .... , W= Wo,W.,W2,. •••• en een
bovendriehoeksmatrix waarvoor geIdt:

(9)
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Bijlage 2

Afleiding van (4.18) en (4.19)

In deze bijIage wordt allereerst de verwachting van de correlatiematrix van het adaptief
Laguerre filter bepaald en daama die van het LDAF. Hierbij wordt steeds uitgegaan van
een ingangssignaal x(n) dat witte ruis is met een variantie van (J. en een gemiddelde van
O.

In het geval van het adaptief Laguerre filter voIgt dan voor E{u;(n)uln)}:

E {uj(k)ulk)} == E {(hj(k) *x(k»(hik)*x(k»}

= E{(.~.x(n) fi,(k-n))L~.x(m )fiik- m))}

(1)

Hierin is hiCk) de impuIsresponsie van H;(z).
Wanneer men dit verder uitwerkt en de substitutie k-n=p en k-m=q uitvoert, dan voIgt
hieruit:

CD CD

E {uj(k)uik)} =E {L L x(k-p)x(k -q) hj(P) hiq)}
p=Oq=O

Hieruit voIgt dan weer:

E{uj(k)uj(k)} =a;E{Ehj(k)hj(k)}
k=O

Hieruit voIgt dan:

...
E{uj(k)uj(k)} =a;E{Lhj(k)hik)} =a;oij

k=O

En dit is in matrix-notatie:
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Hierin is I de identiteitsmatrix.

In het geval van een LDAF wordt (4):

Hierin geldt dan voor hi(k):

i

hj(k) = E Sm+1,i+1hm(k)
m=O

met S de onderdriehoeksmatrix van (4.13).

Wanneer we (8) invullen in (7) dan krijgen we:

(5)

(6)

(7)

Dit verder uitwerken met behulp van (4.13) levert:

E{u.(k)u(k)} = cl (_.;e~i+j (i~j)
1 j x (1 +6),+j+1 I

53

(9)



Bijlage 3

Vermogensdichtheidsspectrum in een Laguerre Domein Filter en een Laguerre Filter

In onderstaande figuren staan de vennogendichtheidsspectra Si(ei°) en S;(ei°) waarbij wordt
aangenomen dat het vennogen van het ingangssignaal x(n) gelijk is aan 1.

,. r----,---.,.------,--.,.--------r--...,..------.-----,

Figuur 1: vennogensdichtheidsspectrum als functie van 0
van een LDAF na filtersectie 0

2.' r------r------r--...,..----,-,,--r-----,---------r--.,

- : i-I

-: i - 5
-. : i - 10

1.'

.,..• J

rl r\
I I I'
I I I \

I I I \
I t I \
/-. I , .... \

'1/ \ I I I '", . I I' ....
\ I "., ,.

•L-_-======-""'---_...:..\\1:.:":....-_.........:::::::===~----l..

o. ,

Figuur 2: vennogensdichtheidsspectrum van LDAF als
functie van 0 na filtersectie i
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Figuur 3: vermogensdichtheidsspectrum van ALF als
functie van {} na elke filtersectie
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Bijlage 4
Software programma stochast.pas

{ Chapter 7. Random Numbers (p.191)
Numerical Recipes

}

UNIT Stochast;

INTERFACE

CONST NumberOfRan
m1
i a1
ic1
rm1
m2
ia2
ic2
rm2
m3
ia3
ic3

=2;
= 145800;
=3661;
=30809;
= 6.8587106e-6;
= 121500;
=4081;
= 25673;
=8.2304527e-6;
= 175000;
=2661'
=36979;

{ Aantal Ran functies dat nodig is.}

{1.0/m1 }

{1.0/m2 }

TYPE QRan = RECORD
Idum Integer;
Glix1,
Gl i x2,
Glix3 LongInt;
Gly Real;
Glr ARRAY[1 ..97] Of Real;
gliset Integer;
glgset real;

END;{Record}

VAR Q

i
ARRAY[1 •• NumberOfRan] Of QRan;
Integer;

FUNCTION RanO(no: Integer;VAR idum: Integer): Real;

FUNCTION Ran1(no:integer;VAR idum: integer): Real;

FUNCTION gasdev(no: Integer;VAR idum: integer): real;

IMPLEMENTATION

FUNCTION ranO;
VAR dum : rea I;

j : integer;
BEGIN

IF (idum < 0) THEN BEGIN
idum := 1;
FOR j := 1 to 97 DO dum := random;
FOR j := 1 to 97 DO Q[no].glr[j] := random;
Q[no].gly := random

END;
j := 1+trunc(97.0*Q[no].gly);
IF «j > 97) OR (j < 1» THEN BEGIN

writeln('pause in routine RANO'); readln END;
Q[no].gly := Q[no].glr[j];
ranO := Q[no] .gly;
Q[no].glr[j] := random

END;

FUNCTION Ran1;
VAR j: integer;
BEGIN

IF (idum < 0) THEN BEGIN
Q[noLglix1 = (ic1-idum) MOO m1;
Q[no].glix1 = (ia1*Q[no].glix1+ic1) MOD m1;
Q[no].glix2 =Q[no].glix1 MOO m2;
Q[no] .glix1 = (ia1*Q[no].glix1+ic1) MOO m1;
Q[no].glix3 = Q[no].glix1 MOD m3;

56



FOR j := 1 to 97 DO BEGIN
Q[no].glix1 := (ia1*Q[no].glix1+ic1) MOD m1;
Q[no].glix2 := (ia2*Q[no].glix2+ic2) MOD m2;
Q[no].glr[j] := (Q[no].glix1+Q[no].glix2*rm2)*rm1;

END·
id~ := 1;

END·
Q[n~].glix1 := (ia1*Q[no].glix1+ic1) MOD m1;
Q[no].glix2 := (ia2*Q[no].glix2+ic2) MOD m2;
Q[no].glix3 := (ia3*Q[no].glix3+ic3) MOD m3;
j := 1 + (97*Q[no].glix3) DIV m3;
IF «j > 97) OR (j < 1» THEN
BEGIN

writeln('pause in routine Ran'); readln;
END;
ran1 := Q[no].glr[j];
Q[no] •9 l r [j] : = (Q [no] .g l ix1 +Q [no] •gl ix2*rm2)*rm1;

END;{Ran)

real;

(Q[no].gliset = 0) THEN BEGIN
REPEAT

v1 := 2.0*ran1(no,Q[no]. idum)-1.0;
v2 := 2.0*ran1(no,Q[no].idum)-1.0;
r := sqr(v1)+sqr(v2);

UNTI L (r < 1.0);
fac := sqrt(-2.0*ln(r)/r);
Q[no].glgset := v1*fac;
gasdev := v2*fac;
Q[no] .gl iset := 1;

END ELSE BEGIN
gasdev := Q[no] .glgset;
Q[no].gliset := 0;

END;
END;

FUNCTION gasdev;
VAR fac,r,v1,v2:
BEGIN

IF

BEGIN
For i:=1 To NumberOfRan Do
BEGIN

Q[i].ldum := -i·
Q[i].gl iset := 0;'

END;
END.
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Bijlage 5
Software programma norlag.pas

program lDAF_RlS;

{

lAGUERRE DOMAIN ADAPTIVE FilTER

This program simulates a laguerre domain adaptive filter(M) or a Normal laguerre
filter(N), using The RlS algorithm to determine the optimal weight vector

}

uses Crt,
Stochast,
Printer;

const MaxFilters
Maxlterations
MaxSim
NrOfVars
Mset
YSet
NSet
YNSet
MNSet

=25;
=300·
=500~=5; ,
= ['M','m'];
= ['j','J','Y','y'];
= ['N', 'n'];
=YSet+NSet;
=Mset+Nset;

{ Max. Nr of filters in filter line }
{ Max. Nr of iterations of recursion }
{ Nr. of simulations to average }
{ Number of variables to store }
{ Used for Modified answers }
{ Used for Yes Answers }
{ Used for No Answers or Normal answers }
{ Used for Yes/No Questions }
{ Used for Normal/Modified questions }

type VectorTp =array[1 ••MaxFilters] of extended;
Vector1Tp =array[1 •• MaxFilters] of real;
MatrixTp =array[1 ••MaxFilters] of VectorTp;
Matrix1Tp =array[1 •• MaxFilters] of Vector1Tp;
OutBufTp = Array[1 •• NrOfVars] of double;

HeadRec = record {HeadRec}
Mattype longint;
Rows longint;
Cols longint;
Imagef longint;
Namelen longint;

{ contents of standard 20 byte header }
{ describes machine that created mat file }
{ number of roSaveData in data set }
{ number of columns in data set }
{ 1 if data set is complex, 0 if not }
{ number of characters in array name, +1 for}
{ the O-byte used to end array string in C }

end; {HeadRec}

VarBufTp = Array[1 ••Maxlterations,1 •• NrOfVars] of extended;

var R Matri xTp; { Correlatie matrix }
verwR Matri xTp; { Verwachting van Correlatiematrix }
Qmat MatrixTp; { Inverse matrix van HH (of R) }
K VectorTp; { Gain Vector }
P VectorTp; { Transformed response vector }
Wmod VectorTp; { Weights of modified laguerre reference filter }
W VectorTp; { Weights of adaptive M. or N. laguerre filter }
Wlag VectorTp; { Weights of the normal laguerre reference filter }
WFix VectorTp; { Weights of the Chosen reference filter }
U VectorTp; { Tap signals }
S VectorTp; { States of filterbank }
X extended; { Input signal }
Y extended; { Output of adaptive filter }
Yd extended; { Output reference filter }
Ref extended; { Yd+additional noise }
E extended; { Ref-Y }
Ed extended; { Noise signal }
Bias extended; { Norm of the bias vector }
BiasVec VectorTp; { W-WFix }
b extended; { b: Normal laguerre parameter }
Mu,lambda extended; { Forgetting factor RlS }
Theta extended; { Forgetting factor filterbank }
Alpha extended; { Inovation }
NrOfF i l ters Integer; { Taps in adaptive filter }
Iterations Integer; { Nr. of RlS recursions to make }
l Integer; { Nr. of signals to average }
ICount integer; { loop variable }
lCount integer; { loop variable }
Idx integer; { Teller }
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OutBuf
VarBuf
DataFile
Debug
SaveData
Modified
DataFileName:
DataName
Del ta
Noise
EndChar
t1,t2

OutBufTp;
VarBufTp;
Fi l e;
Boolean;
Boolean;
Boolean;
string;
string;
extended;
extended;
Char;
Integer;

{ Used for writing to datafile
{ Used for storing averages
{ File where data is stored
{ True Show debug info
{ True Data is stored in file
{ True Modified Lag. False:Normal

{Initialisatie factor voor Qmat
{ Standaard deviatie ruis
{ Used for end of program
{ Counter

Lag.

}
}
}
}
}
}

}
}
}
}

Rows
Cols
Imagf
Sname
)

procedure MakeHeader(TYP,Rows,Cols,Imagef:Integer;
SName:String; var DataFile:File);

{

Writes a MatLab header to DataFile, for headerstructure
see the information below:

Typ = 1000*M + 100*0 + 10*P + T
M 0 PC, Other Intel
o 0 Data is stored column after column

1 Data is stored row after row
P 0 8 bytes/element (Double)

1 4 bytes/element (Double)
2 signed 32 bit (Longint)
3 signed 16 bit (integer)
4 unsigned 16 bit (word)

T 0 Matrixvariable
1 Textvariable
= Nr. of rows in a matrix variable

Nr. of columns in a matrix variable
= (O)=Data real, (1)=Data imaginary

Name of variable

var i
Header
AName

Integer;
HeadRec;
Array[1 •• 20] Of Char;

begin {MakeHeader}

{ Construct Header }
Header.MatType:=Typ;
Header.Rows:=Rows;
Header.Cols:=Cols;
Header.imageF:=Imagef;

{ Construct variablename }
Header. NameLen:=Length(SName);
For i:=1 To Header.NameLen Do AName[i]:=SName[i];
Inc(Header.NameLen); AName[Header.NameLen] :=Chr(O);

{ Write Header and name}
BlockWrite(DataFile,Header,20);
BlockWrite(DataFile,AName,Header.Namelen);

end; {MakeHeader}

procedure DispMatrix(X,Y:integer;message:string;var A:MatrixTp);
{ Display Matrix A on the screen, for debug purposes only}
var Row,Col:integer;

begin {DispMatrix}
for Row:=1 to NrOfFilters do
begin

GotoXY(X,Y>;
Wr i t e(Message);
for Col:=1 to NrOfFilters do
begin

GotoXY(X+(Col-1)*11,Y+Row);
Write(A[Row,Col]:5);

end;
end·

end; {DispMatrix}
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procedure DispVector(X,Y:integer;message:string;var A:VectorTp)i
( Display Vector A on the screen, for debug purposes only)

var N:integer;

begin (DispVector)

GotoXY(X, Y);
Write(Message);

for N:=1 to NrOfFilters do
begin

GotoXY(X+(N-1)*11,Y+1);
Write(A[N] :5)i

end;

end; (DispVector)

procedure PressAKeYi
( Waits until a Key is pressed)

var ch : char;

begin(PressAKey}
repeat
until keypressed;
ch:=readkey;

end; (PressAleey)

procedure DispVars;
( Displays A lot of global variables, but doesn't alter them)

begin (DispVars)

ClrScr;
DispMatrix(1,1,'Matrix Qmat',Qmat)i
DispVector(1,NrOfFi lters+3, 'Tap Vector U',U);
DispVector(1,NrOfFilters+6,'Weight Vector W',W);
DispVector(1,NrOfFilters+9,'Fixed Weight Vector',WFix);
DispVector(1,NrOfFilters+12,'Vector K',K);
if noise >0 then begin
GotoXY(1,NrOfFilters+14)i Write('Genormeerde Iewadratische innovatie:',Alpha*Alpha/Noise)
end
else begin
GotoXY(1,NrOfFilters+14); Write('Alpha:',Alpha)
end;
GotoXY(37,NrOfFilters+15)i Write('Y : ',Y);
GotoXY(1,NrOfFilters+16); Write('Ref : ',Ref);
GotoXY(37,NrOfFilters+16); Write('Yd : ',Yd);
GotoXY(1,NrOfFilters+17); Write('E : ',E);
GotoXY(37,NrOfFilters+17); Write('L : ',LCount);
GotoXY(1,NrOfFilters+18); Write('1 : ',ICount);
GotoXY(37,NrOfFilters+18); Write('Bias: ',Bias);
PressAkey;

end; (DispVars)

procedure AsleUser(var NrOfFilters,lterations,L:lnteger;
var Theta,Hu,Delta,Noise:extendedivar Debug,SaveData:Boolean);

( Asks the User to supply the values of the variables listed above)

var Choice,Choice2:Char;

begin (AsKUser)

ClrScr;
GotoXY(21,2);WriteLn(' r-----------------------------~I);
GotoXY(21,3);WriteLn(' LAGUERRE ADAPTIVE FILTER ');
GotoXY(21,4);WriteLn(' Normal-RLS algorithm ');
GotoXY(21,5);WriteLn(1 F.H.J. Valclex &H.H.H. Hoeles I);
GotoXY(21,6);WriteLn( 1 ');

( Preset Screen )
GotoXY(21,8); write('modified of normal
GotoXY(21,9); write('Nr. of taps
GotoXY(21,10)i write('Nr. of iterations
GotoXY(21,11); write('Theta

l. [H,N] : I);
[1-I,HaxFilters:3,'] : I);
[1-',Haxlterations:3,'] : I);
[0-1] : ')i
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GotoXYC21,12); writeC'Mu
GotoXYC21,13)i write('Delta
GotoXYC21,14); writeC'Nr. of Simulations
GotoXYC21,15); writeC'Noise
GotoXYC21,17); writeC'Save Data

{ AsK Modified or Normal Laguerre}
Repeat

Modi f ied: =T rue:
GotoXYC21,8)iClreol:
writeC'Modified or Normal L.[M,N] I):
readlnCChoice2):
Modified:= Choice2 in Mset:

Until Choice2 in MNset:

[0-1] :')i
• I).

[1-' ,MaxSim:3, ']
[0-1] I):

[Y, N] :' ):

,);

{ ASK NrOfFilters }
Repeat

GotoXYC21,9): ClrEol:
writeC'Nr. of taps [1- I ,MaxFilters:3,'] I):
readln CNrOfFilters):

Until NrOfFilters in [1 •• MaxFilters];

{ Debuging is only possible
if NrOfFilters<=7 then
begin

GotoXYC21, 16):
write('Debug Information

end:

if NrOfFilters<=7 }

[Y, N] , ):

,);

{ ASK Iterations}
Repeat

GotoXY(21,10)i ClrEol:
write( 'Nr. of iterations [1-' ,Maxlterations:3, '] : I):
readln (Iterations):

Until (Iterations>=1) and Clterations<=Maxlterations):

{ ASK Theta }
Repeat

GotoXYC21,11): ClrEol:
writeC'Theta [0-1] '):
readln(Theta) :

Until CTheta>O) and CTheta<1):

{ ASK Mu }
Repeat

GotoXYC21,12)i ClrEoli
write('Mu [0-1] '):
readln(Mu) ;

Until CMu> 0) and CMu < 1):

{ ASK Delta}
GotoXYC21,13): ClrEol;
writeCIDelta
readlnCDelta)i

{ ASK Loops }
Repeat

GotoXYC21,14): ClrEol:
writeC 'Nr. of Simulations [1-' ,MaxSim:3, I] ');
readlnCL)

Until CL>=1) and CL<=MaxSim):

{ ASK Noise}
Repeat

GotoXYC21,15): ClrEol;
WriteC'Noise [0-1] ');
ReadLnCNoise);

Until CNoise>=O) and CNoise<=1);
{ ASK Debug}
Debug :=Fa lse:
if NrOfFilters<9 then
Repeat

GotoXYC21,16)i ClrEol;
WriteC'Debug Information [Y,N] ');
ReadLnCChoice);
Debug:=Choice In YSet

Until Choice in YNSet:
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{ Ask SaveData }
Repeat

SaveData:=False;
GotoXY(21,17); ClrEol;
Yrite('Save Data
ReadLn(Choice);
SaveData:=Choice In YSet

Until Choice in YNSet;

[Y,Nl ,);

l' );

l' );

{ Ask DataName }
if SaveData then
Repeat

GotoXY(21,18); ClrEol;
Yrite('Matlab data name (No Ext.) : ');
ReadLn(DataName);
DataFilename:=Concat(DataName,'.MAT');

Until Length(Dataname) in [1 ••8l;

{ Iteration count}
if Not Debug then
begin

GoToXY(21,20);
Yrite('Iteration Nr.
GotoXY(21,21);
Yrite('Current Simulation

end;

end; {AskUser}

function Power (q:extended; i:lnteger):extended;
{ Raises q to the power of i }

var count
Res
a

Integer;
: extended;
: extended;

begin { Power }
Res:=1 ;
if i=O then Res:=1 else For count:=1 To Do Res:=Res*q;
Power:=Res;

end; { Power }

procedure VecVecSub(var A,B,C:VectorTp);
{ Performs C:=A-B }

var Row : Integer;

begin {VecVecSub}
for Row:=1 to NrOfFilters do

C[Rowl:=A[Rowl-B[Rowl;
end; {VecVecSub}

function VecNorm(var A:VectorTp):extended;
{ Returns lAl }

var Row : Integer;
Norm : extended;

begin {VecNorm}
Norm:=O;
for Row:=1 to NrOfFilters do

Norm:=Norm+sqr(A[Rowl);
VecNorm:=Sqrt(Norm);

end; {VecNorm}

procedure Initialize(LCount,NrOfFilters:integer;var Qmat:MatrixTp;var K,Y,U,S:VectorTp; Gamma:extended);
{ Initializes the variables in the argument list}

var i,j : integer;

begin {Initialize}

62



{ Initialize Qmat,K,W,S,U }
for i:=1 to NrOfFilters do
begin

for j:=1 to NrOfFilters do
if i=j then

begin
Qmat[i] [j]:=delta;
R[i] [j] :=1/del ta;

end
else

begin
Qmat [i] [j] :=0.0;
R[i] [j] :=0.0;

end;
K[i] :=0;
W[i] :=0;
S[i] :=0;
U[i] :=0;

end;

{ Initialize radom generator}
randomize;
Q[1].ldum := -1 -LCount;
Q[2].ldum := -1000-LCount;

end; {Initialize}

procedure UpdateLaguerre (var U,S:VectorTp; X,b:extended; NrOfFilters:integer);
{
Updates the Normal Laguerre filterbank outputs U with the use of :
- Old tap outputs U
- old filter states S
- Laguerre filter parameter b
- Input X
}

var t
i,j
dum1,
dum2 :

VectorTp;
integer;

extended;

begin {UpdateLaguerre}
dum2:=1-sqr(b);
dum1:=sqrt(dum2);

{ Determine new Tap vector U }
for i:=1 to NrOfFilters do begin

U[i] :=0;
for j:=1 to i do U[i]:=U[i]+Power(-b,i-j)*s[j];
U[i]:=U[i]+dum1*Power(-b,i-1)*x;
U[15]:=0;

end;

{ Determine new Filter states S }
t[1]:=b*s[1]+dum1*b*x;
for i:=2 to NrOfFilters do begin

t [i] :=0;
for j:=O to (i-2) do

t[i] :=t [i] +dum2*Power( -b, j )*s [i - j -1] ;
t[i] :=t[i]+b*s[i]+dum1*Power(-b,i-2)*dum2*x;

end;
for i:=1 to NrOfFilters do sri] :=t[i];

end; {UpdateLaguerre}

procedure UpdateFilterBank (var U,S:VectorTp; X,theta,mu:extended; NrOfFilters:integer);
{

Updates the Modified Laguerre filterbank outputs U with the use of
- Old tap outputs U
- Old filter states S
- Laguerre filter parameter theta
- RLS parameter mu
- Input X
}

63



var t VectorTp;
i, j integer;
dum1,
dum2,
ksi extended;

begin {UpdateFilterBank}
ksi :=sqrt(mu);
dum1:=theta;
dum2:=sqrt(1-dum1);

{ Determine new Tap vector U }
for i:=1 to NrOfFilters do
begin

U[i] :=0;
for j:=1 to i do U[i]:=U[i]+Power(-ksi,i-j)*s[j];
U[i]:=U[i]+dum2*Power(-ksi,i-1)*x;

end;

{ Determine new Filter states S }
t[1]:=dum1*s[1]+dum1*dum2*x;
for i:=2 to NrOfFilters do begin

t [i] : =s [i] ;
for j:=O to (i-1) do

t[i]:=t[i]-(1-dum1)*Power(-ksi,j)*s[i-j];
t [i] :=t [i]- (1-dum1 )*Power( -ksi, i -1 )*dum2*x;

end;
for i:=1 to NrOfFilters do s[i]:=t[i];

end; {UpdateFilterBank}

procedure OutTaps (U,Y:VectorTp; var Y:extended; NrOfFilters:integer);
{
Determine Output Y trough the use of :
- Tap signal vector U
- Tap weight vector Y
}

var i : integer;

begin {OutTaps}
Y:=O;
for i:=1 to NrOfFilters do Y:=Y+U[i]*Y[i]

end; {OutTaps}

procedure update_rls (var Qmat:MatrixTp; var K,Y:VectorTp; var Alpha:extended;
U:VectorTp; d,Lambda:extended; NrOfFilters:integer);

{ deze procedure update het RLS algoritme }

var t :VectorTp;
f:extended;
i, j: integer;

begin

{bereken gain-vector k}

for i:=1 to NrOfFilters do begin
t [i] :=0;
for j:=1 to NrOfFilters do

t [i] : =t [i] +Qmat [i , j] *u [j] ;
end;

(t(n)=q(n-1)*u(n)}
f:=O;
for i:=1 to NrOfFilters do

f:=f+U[i]*t[i];
f:=1/(f+Lambda);
for i:=1 to NrOfFilters do

K[i] :=f*t[i];

{bereken innovatie alpha}

f:=O;
for i:=1 to NrOfFilters do

f:=f+Y[i] *u [i];
Alpha:=d-f;
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{bereken de gewichten w)

for i:=1 to NrOfFilters do
IJ[i] :=IJ[i] +K [i] *Alpha;

{bereken de inverse 'autocorrelatie' matrix q)

for i:=1 to NrOfFilters do begin
t [i] :=0;
for j:=1 to NrOfFilters do

ni] :=t[i]+U[j]*Qmat[j] [i]
end·
{tC~)=Uhcn)*qCn-1»
for i:=1 to NrOfFilters do

for j:=1 to NrOfFilters do
Qmat[i] [j] :=CQmat[i] [j] -K[i]*t[j] )!Lambda;

end;{procedure update_RLS)

function facCn:integer):extended;

{facCn) berekent de faculteit van n)

var c1:extended;
i : integer;

begin
c1:=1;
if n>O then for i:=1 to n do c1:=c1*i;
fac:=c1;

end;{function fac)

procedure updategewichtenCvar wlag,wmod:VectorTp; NrOfFilters:integer; theta,mu:extended);

{
Deze procedure berekent de gewichten van het laguerre filter aan de hand
van de gewichten van het gemodificeerde laguerre filter Cmatrix T)

)

var mm,nn:integer;
kk :extended;

begin
kk:=sqrtCmu)!C1+theta);
for mm:=O to NrOfFilters-1 do

for nn:=mm to NrOfFilters-1 do
wlag[mm+1] :=wlag[mm+1]+wmod[nn+1]*powerC-1,nn-mm)*powerCkk,nn)*facCnn)!Cfaccmm)*facCnn-mm)*sqrtC1

+theta»;
end;

procedure PrintverwRCvar verwR:MatrixTp;NrOfFilters:lnteger);

{

Deze procedure print de verwachting van R
)

var Rows,Cols:integer;

begin
for Rows:= 1 to NrOfFilters do
begin

IJriteLnCLst);
for Cols:= 1 to NrOfFilters do
begin

IJriteCLst,verwR[Rows,Cols] :10:4,' ');
end;

end;
IJriteLnCLst);
IJriteLnCLst);
IJriteLnCLst);

end; {procdure PrintverwR)

procedure update_verwachtingRC R:MatrixTp; LCount,NrOfFilters:integer; var verwR:MatrixTp);
{

Deze procedure updates de verwachting van de correlatie matrix R. Na elke simulatie
wordt deze procedure aangeroepen

)
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var Rows,Cols :integer;

begin
for Rows := 1 to NrOfFilters do for Cols := 1 to NrOfFilters do

verwR[Rows,Cols]:= CCLCount-1)*verwR[Rows,Cols] + R[Rows,Cols])/LCount;
end;(procedure update_verwachtingR}

procedure updatematrixRCNrOfFilters:integer; var R:MatrixTp; U:VectorTp; Mu:extended);
(

Deze procedure berekent de nieuwe correlatie matrix R.
)
var Rows,Cols:integer;

begin
for Rows:=1 to NrOfFilters do

for Cols:=1 to NrOfFilters do
R[Rows,Cols]:=Mu*R[Rows,Cols] + U[Rows]*U[Cols];

end;(procedure updatematrixR}

(*************************************************************)
(begin hoofdprogramma )

begin (LDAF_RLS)

( Interact with the User)
Debug:=False;
SaveData:=True;
AskUserCNrOfFilters,Iterations,L,Theta,Mu,Delta,Noise,Debug,SaveData);

b:=Theta;

( Set FIXed model Ueights in UFix )
Umod[ll :=-1.5;
Umod [2] : =2;
Umod[3] :=3;
Umod[4] :=4;
Umod [5] :=5;

for t1:=1 to MaxFilters do wlag[t1]:=0;
for Idx:=6 to MaxFilters do Umod[Idx] :=0;

UpdategewichtenCwlag,wmod,NrOfFilters,theta,mu);
if Modified=True then wfix:=wmod else wfix:=wlag;

( initialize VarBuf )
for t1:=1 to Maxlterations do

for t2:=1 to NrOfVars do VarBuf[t1,t2] :=0.0;
for t1:=1 to NrOfFilters do

for t2:=1 to NrOfFilters do verwR[t1,t2] :=0.0;

( Open Data File)
if SaveData then begin

AssignCDataFile,DataFileName);
RewriteCDataFile,1);
MakeHeaderC100,Iterations,NrOfVars,0,DataName,DataFile);

end;

( Execute L times the adaptive Filter)
for LCount:=1 to L do
begin (for)

( Update screen )
if Not Debug then

GotoXYC52,21); ClrEol; UriteCLCount);

( Initialize)
InitializeCLCount,NrOfFilters,Qmat,K,U,U,S,Theta);

( Adaptive Filter)
for ICount:=1 to Iterations do
begin (for)

GoToXYC52,20);ClrEol; UriteCICount);
( Update Filter)
X :=GasDevC1,Q[1].Idum);
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if Modified=True
then if ICount<=iterations then UpdateFilterbankCU,S,X,theta,mu,NrOfFilters)

else UpdateFilterbankCU,S,O,theta,mu,NrOfFilters)
else if ICount<=iterations then UpdatelaguerreCU,S,X,b,NrOfFilters)

else UpdatelaguerreCU,S,O,b,NrOfFilters);

UpdatematrixRCNrOfFilters,R,U,Mu);

{ Display startvariables if requested}
if CICount=1) And Debug then DispVars;

{ Determine reference output }
OutTaps CU,~fix,Yd,NrOfFilters);

{ Add some noise to the signal}
Ed:=Noise*GasDevC2,Q[2l.ldum);
Ref:=Ed+Yd;

{ Determine new adaptive filter}
Update_RlSCQmat,K,~,Alpha,U,Ref,Mu,NrOfFilters);

{ Determine adaptive output }
OutTaps CU,~,Y,NrOfFilters);

E := Ref-Y;
{ Determine Bias Norm}
VecVecSubC~,~fix,BiasVec);

Bias:=VecNormCBiasVec);
{ Display variables if requested}
if Debug then DispVars;

{ Update averages }
VarBuf[ICount,1l :=CClCount-1)*VarBuf[ICount,1l + Ed*Ed )/lCount
VarBuf[ICount,2l :=CClCount-1)*VarBuf[ICount,2l + E*E )/lCount
VarBuf[ICount,3l :=CClCount-1)*VarBuf[ICount,3l + CE-Ed)*CE-Ed»/lCount
VarBuf[ICount,4l :=CClCount-1)*VarBuf[ICount,4l + Bias )/lCount;
if Noise> 0

then
VarBuf[ICount,5l .- CClCount-1)*VarBuf[ICount,5l + CAlpha*Alpha)/CNoise*Noise»/lCount

else
VarBuf[ICount,5l := CClCount-1)*VarBuf[ICount,5l + Alpha*Alpha)/lCount;

end; {for}

update_verwachtingRCR,lCount,NrOfFilters,verwR);

end; {for}

(
printverwRCverwR,NrOfFilters);
}

{ ~rite Data to file and close it }
if SaveData then
begin

for lCount:=1 to Iterations do
begin

For i:=1 To NrOfVars Do OutBuf[il :=VarBuf[lCount,il;
Block~riteCDataFile,OutBuf,8*CNrOfVars»;

end·
Clo;eCDataFile);

end;

{ End the program }
gotoxYC21,25);
~riteC'Press a key and return ... I);
ReadlnCEndChar);
ClrScr;

end. {lDAF_RlS}
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Bijlage 6

Norm van de bias

In de onderstaande figuren 4,5 en 6 ziet u de norm van de bias waarbij de parameters J.L

en 0 gevarieerd zijn. Hierbij is het vermogen van het ruissignaal r2(n)
respectievelijk 0, 1xl0-4 en 0.01.

'o'

10'

--ALP

- - LDAF

Figuur 4: norm van de bias als functie van de tijd
bij verschillende J.L = 0 en vermogen r2(n) = 0

_ .. LOAF

-_ .. ALP

20 '0 60 80 '00 120 1<0 "0 lBO 200

Figuur 5: norm van de bias als functie van de tijd
bij verschillende J.L = 0 en
vermogen r2(n) = 1xl0-4
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Figuur 6: norm van de bias als functie van de tijd
bij verschillende J.L=O en vermogen rln)=O.Ol
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Bijlage 7

Norm van de bias bij variatie van aantal filtersecties

In de onderstaande figuur 7 en 8 ziet u de norm van de bias waarbij het aantal filterseeties
5,7 en 9 is. In figuur 7 is het vermogen van r2(n) 0, in figuur 8 is dit 0.01.

Figuur 7: norm van de bias als funetie van de tijd
bij versehillend aantal filterseeties en
vermogen r2(n) =0
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Figuur 8: norm van de bias als funetie van de tijd
bij versehillend aantal filterseeties en
vermogen r2(n) =0.01
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Bijlage 8

Norm van de bias bij verschillende 0

In de onderstaande figuren 9, 10 en 11 staat de nonn van de bias van een ALF waarbij 0
gelijk is aan 0.01, 5xlO-3 en 1x10-7

• Ret vennogen is 0 (figuur 9), 1xlO-4 (figuur 10)
en 0.01 (figuur 11).
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Figuur 9: nonn van de bias als functie van de tijd
bij verschillende 0 en vennogen rin) =0
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Figuur 10: nonn van de bias als functie van de tijd
bij verschillende 0 en vennogen r2(n) = lxl 0-4
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Bijlage 9

Innovatiesignaal van LDAF en ALF

In de onderstaande figuren 12 en 13 staat het innovatie signaal van een LDAF en een
ALF bij verschillende waarden voor J.t =8.
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Figuur 12: innovatie signaal als functie van de tijd
bij verschillende J.t=8 en vermogen r2(n) = 1xlO-4
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Figuur 13: innovatiesignaal als functie van de tijd
bij verschillende J.t=8 en vermogen r2(n) =0.01

73



Bijlage 10

Innovatiesignaal bij verschillend aantal filtersecties

In de onderstaande figuren 14 en 15 is het innovatie signaal gegeven van een LDAF en
een ALF bij verschillend aantal filter secties.
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Figuur 14: innovatiesignaal LDAF als functie van de tijd
bij verschillend aantal filtersecties en
vermogen r2(n) =0.01
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Bijlage 11

Innovatiesignaal bij verschillende 0

In de onderstaande figuren 16 en 17 is het innovatiesignaal van een ALF gegeven waarbij
ogelijk is aan 0.01, 5xl0-3 en lxl0·7

• Het vermogen van signaal r2(n) is respectievelijk
1xlO-4 en 0.01.
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Figuur 16: innovatiesignaal ALF als functie van de tijd
bij verschillende 0 en vermogen r2(n) = 1X10-4
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Figuur 17: innovatie signaal ALF als functie van de tijd
bij verschillende 0 en vermogen r2(n) =0.01
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Bijlage 12

Simulatieresultaten waarbij p, ~ 8
In de onderstaande figuren vindt u de simulatie resultaten waar bij () en p, ongelijk aan
elkaar zijn. In figuur 18 en 19 staat nonn van de bias als functie van de tijd en in figuur
20 het innovatie signaal als functie van de tijd. Het vennogen van het signaal rln) is in
figuur 18 gelijk aan 0 en in figuur 19 en 20 gelijk aan 0.01.

-: e-0.8
-.: e-0.6

'" "" .oa

Figuur 18: nonn van de bias van een ALF als functie
van de tijd met ()~p" vennogen r2(n)=0
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Figuur 19: nonn van de bias van een LDAF en ALF
als functie van de tijd met () ~ J.t,
vennogen r2(n) =0.01
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Figuur 20: innovatie signaal van een LDAF en ALF
als functie van de tijd met 8 ¢ p"

vermogen rin) =0.01
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Bijlage 13

Simulatie resultaten kruisvermogensmatrix

Volgens de simulatie beschreven in paragraaf 5.2.4 heeft de kruisvennogensmatrix van
een ALF op het tijdstip n=200 na 500 simulaties de volgende verwachting:

10.03 -0.15 0.34 -0.11 0.04

-0.15 9.52 -0.21 0.15 -0.08

E{ R(n=2oo)} = 0.34 -0.21 10.05 0.00 -0.17 (1)

-0.11 0.15 0.00 9.44 0.04

0.04 -0.08 -0.17 0.04 9.97

Deze zou volgens (4.18) gelijk moeten zijn aan 10xI, met I de identiteitsmatrix.

De kruisvermogensmatrix R(k) van het LDAF zag er na de simulatie als voIgt uit:

5.28

-2.68

E{ R(n=2oo) = 1.31

-0.63

0.30

Volgens (4.19) moet dit zijn:

-2.68

2.61

-1.93

1.28

-0.80

1.31

-1.93

1.93

-1.62

1.22

-0.63

1.28

-1.62

1.63

-1.42

0.30

-0.80

1.22

-1.42

1.41

(2)

5.26 -2.63

-2.63 2.62

E{ R(n=2oo)} = 1.31 -1.97

-0.66 1.31

0.33 -0.82
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1.31

-1.97

1.96

-1.63

1.22

-0.66

1.31

-1.63

1.63

-1.43

0.33

-0.82

1.22

-1.43

1.42

(3)



Bijlage 14

Bepaling state space bescbrijving van figuur 6.6 tIm 6.10

Voor de filtersectie Ho(z) van figuur 6.6 geiden de volgende ssb vergelijkingen:

x(n + 1) = ex(n) + eVl - e2u(n)

uo(n) =x(n) +Jl - e2u(n)

(1)

(2)

met u(n) bet ingangssignaal van bet filter (voorbeen x(n» en Oo(n) bet uitgangssignaal van
bet filter (intern signaal). Uit deze vergelijkingen voIgt A=O, B=oV(1-02), C=1 en
D==Y(1-02

). Voor K,W en Gop, geidt dan:

1W=--
l-e2

e2
G =K'W=--

opt 1_e2
(3)

Voar figuur 6.7 geiden de volgende vergelijkingen:

x(n + 1) = ex(n) +ui_1(n)

uj(n) = (l-e)x(n) -ui_1(n)

Hieruit voIgt dat A=O, B=l, C=I-0 en D=-l. Voor K,W en Gop! geidt dan:

(4)

(5)

1K=--
l-e2

l-e
W=-

1 +e
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G = 1
opt (l +ei

(6)



Voor figuur 6.8 gelden de volgende vergelijkingen:

x(n + 1) =6x(n) +(1-6)ui_1(n) (7)

(8)

Hieruit voIgt dat A=O, B=I-0, C=1 en D=-I. Voor K,W en Gop, gelden dan de
volgende relaties:

1-6
K=-

1+6
1W=--

1-62
G = 1

opt (l +6)2
(9)

In figuur 6.9 staat het space state filter. Hieruit zijn A,B,C en D af te lezen: A=O,
B= 1-0, C = 1 en D = -1. Voor K,W en Gop, gelden dan de volgende vergelijkingen:

1-6
K=-

1+6
1W=--

1-62
G = 1

opt (1 + 6)2
(10)

In figuur 6.10 staat de directe-vonn-2 voor filtersectie H1(z). De ssb luidt dan als voIgt:

i(n + 1) = 6i(n) +ui_1(n) (11)

(12)

Hieruit voIgt dat A= 0, B= 1, C= 1-02 en D = -0. Voor K, W en Gop, gelden dan de
volgende vergelijkingen:

A 1
K=--

1-62
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G =K·W= 1opt
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Bijlage 15

Afleiding van (6.17) en (6.18)

Volgens (6.16) geldt voor K; de volgende relatie:

Kj =~ f Ho(z) Ho(z -1)H1(z )H1(z -1)L(z)L(z -1)z- l dz
2rc]

(1)

Hierin gelden zijn Ho en H1(z) gedefinieerd volgens 6.1 en 6.3 en is L(z) de overdracht
van de ingang van filtersectie i naar de nieuwe state van die filtersectie:

1
L(z)=-

z-8

Invullen van deze drie vergelijkingen in (1) levert:

(1 - 82) f (-ly-1Z(Z _1)2i-2
K.= dZ

I 2rcj (z -8)i+l(l-8z)i+l

Deze kringintegraal is te splitsen in twee kringintegralen:

(2)

(3)

Deze kringintegralen zijn op te lossen met behulp van de residu stelling [1]. Onder de
aanname dat fez) een m-voudige pool heeft in z., geldt:

met

I:

fJ(z)dZ =2rcj.E Res J(z)
c n=1 Z=Zn

(5)

(6)

In dit geval is C de contour z = 1, omdat we hier te maken hebben met de inverse z
transfonnatie.
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Voor A en B gelden dan de volgende oplossingen:

Via de substitutie

1
l-z =-«6 -1) +(l-6z)

6

en het daarna uitschrijven van de teller in een binomiaal reeks voIgt:

. . [2El(2i-1)(6_l)k(l_6Z)2i-l-k]
_ (-1)' d ' k=O kA-----=...-....:..- - ~--------

i! 62i-1 dz i (l-6Z)i+l %=6

Via de substitutie k=i-l +1 en k=i-2+1 voIgt:

B= (_I)i+l(6_1)i-2 E(2i-2)(6-1)' di.(l-6Zr1-1l
i! 62i-2 1=0 i-2+1 dz I =6
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)



Dit verder uitwerken Ievert:

-1 (2i-2)[i-1 2 i-I]B= -8 -28+-
(1 + 8)2i-2(1 -82)3 i-I i i

En hieruit voIgt dan Ki voor i > 0:

K.= 1 )(2i~I)_ 1 (~i-2)[i~182_28+i~I]}
I (1 +8)2i ~ I (1-8)2 1-1 I I

(14)

(15)

(16)

In het geval van een ALP gelden (6.1) en (6.3) voor Ho(z) en H,(z) en geldt dezelfde
L(z). Daardoor wordt (2):

(17)

In (17) is de term H\(z)H.(Z") weggevallen omdat H.(z) een all-pass filter is. Met de
residu stelling voIgt dan weer:

(18)
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Bijlage 16

Afleiding van (6.21)

In figuur 6.11 staat het LDAF na modellering van de quantisators. Het totale ruisvermo
gen na filtersectie i (vermogen van rj(n)) bestaat uit het ruisvermogen van N;(n) plus het
ruisvermogen van de gefilterde toegevoegde witte ruisbronnen. We kunnen hierin 4
termen onderscheiden.
1: Het ruisvermogen van de gefilterde interne witte ruisbron van filtersectie Ho(z).
Hiervoor geldt:

(1)

Hierin is Lo(z) de overdracht van de interne witte ruisbron van filtersectie Ho(z) naar de
uitgang van deze filtersectie. Voor Lo(z) geldt:

(2)

(3)

De factor To komt van de schalingsfactor To=VKo=O. Elke filter sectie wordt geschaald
met zijn eigen T j =V"K j • Dit invullen levert:

2 q2 1 62( -1)i(1- Z)2i

(J 1 = 12 2rr.j f (z _ 6)i+l(1 _6Z)i+l dz

Deze vergelijking is van dezelfde vorm als (3) in bijlage 15. Volgens dezelfde procedure
voIgt dan:

(4)

2: Het ruisvermogen van de gefilterde interne witte ruisbronnen van de voorgaande i-I
filtersecties H1(z). Hiervoor geldt:

(5)

met L;_n(z) de overdracht van de interne witte ruisbron van filtersectie i-n naar de uitgang
van die filtersectie. Hierin zit ook weer de factor Ti_n=VKi_n:

(1-6) 1',
L () = I-II

I-II Z 6z-
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Dir

De .zelfde vonn aIs (3) en hieruit voIgt dan ook:

2 _ q2~ (2n) Ki_1I(l-6)
(J2 --6

12 n=1 n (l +6)211+1

(7)

(8)

3:
de;
filL

.le gefilterde witte ruisbronnen op de uitgang van aBe voorgaan
1 het vennogen van de gefilterde witte ruis van de uitgang van
.. geldt:

Her

i 2
2 "" q 1 fH n( )H n( -1) -1dz0 J == 6 - --. 1 Z 1 Z Z

n=1 12 21t]

..:Lde vonn aIs (3) en er voIgt dan:

2 i n-l (2 )
;:; -c !L L 2 L n-1 6n- k- 1

12 n=1 (l +8)2n-l k=O k

~~: \vitte ruisbronnen van filtersectie i. Dit vennogen is:

2 q2
(J = -(1 +K.oW)

4 12 1

) de uitgang van fiItersectie i wordt dan:

(9)

(10)

(11)

(12)

"-1 n-l (2 -1) i-I (2 )(1-6)K. (2 0

) 62 )__ n 6-k+ n 1-11 + I (13)
)211-1~ k ~ n (1 +8)211+1 i (l-6)(l +6)2i+l

. t< geldt (6.22) omdat de filtersectie H.(z) all-pass filters zijn en
:rmogen na filtersectie i de som is van het ruisvennogen op de

plus het ruisvennogen van filtersectie i.
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Bijlage 17

Afleiding van (6.26) en (6.27)

Het totale ruisvennogen op de uitgang van het adaptieve filter wordt berekend met de
volgende vergelijking:

(1)

met rn(k) het ruissignaal zoals in figuur 6.12 te zien is. Wanneer men (1) verder uitwerkt
krijgt men voor het LDAF:

(2)

Voor het ALF geldt dan met w=Tw:

(3)

met N de kruisvennogensmatrix voor. Om het verschil tussen het ruisvennogen op de
uitgang y(n) van een LDAF en ALF te bepalen moeten we deze kruisvennogensmatrices
bepalen. Een voorbeeld hiervan staat in Bijlage 18.
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Bijlage 18

Voorbeeld van de bepaling van de kruisvermogensmatrices

In het geval dat M = 1 (2 adaptieve gewichten) moeten de kruisprodukten ro(n)r(n),
r.(n)r\(n) en rln)rln) worden bepaald voor een ALF en een LDAF. De laatste twee
produkten zijn met behulp van (6.21) uit te rekenen. Het produkt ro(n)r\(n) (=r(n)ro(n»
wordt met behulp van de volgende relatie bepaald:

(1)

met So(z) het vermogensdichtheidsspectrum van signaal ro(n). Dit vermogensdichtheids
spectrum bestaat uit het spectrum van de witte ruisbron ten gevolge van de quantisator op
het eind van filtersectie Ho(z) en uit de gefilterde witte ruisbron ten gevolge van de
quantisator op de nieuwe state van filtersectie Ho(z). De kringintegraal van (1) kan dus
gesplitst worden in twee delen:

(2)

Hierin is L(z) de overdracht van de state van filter sectie Ho(z) naar de uitgang. Voor
L(z) geldt:

To 8
L(z)==-==-

z-8 z-8

Dit invullen levert:

E {r (k)r (k)} == _1_f 1- z dz + _1_f 8
2
(1 - z) dz

o 1 21tj (z - 8)z 21tj (z - 8)2(1 - 8z)

Wanneer dit via de residu stelling [1] wordt berekend voIgt:

E (rO(k)r1(k)} == -(1 + 82

J
(1 - 82)(1 + 8)

Formule (2) wordt in geval van een ALF:

Met behulp van de residu stelling wordt dit dan:

E (ro(k)r(k)} ::: -8
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In het voorbeeid gaan we uit van 0=0.9. Hieruit voIgt dan voor de kruisvennogens
matrices:

Voor de matrix T geIdt:

De verschilmatrix V is dan:

N = (5,2632 -3,03)
-3,03 7,0534

N=(5,2632 -0,9)
-0,9 15,7895

T= (1 -0,5263)° 0,5263

(8)

(9)

(10)

,.. (0 -0,2137)V= TTNT-N=
-0,2137 -0,7234

(11)

De eigenwaarden hiervan zijn 0,058 en -0,7818. Hieruit voIgt dan dat de matrix V niet
positief definiet is en dus dat het LDAF niet beter hoeft te zijn dan het ALF wat betreft
de quantisatie ruis op de uitgang.
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