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Samenvatting

Door gebruik te maken van de discrete Laguerre functies, is een compacte re
presentatie mogelijk voor systemen met een laagdoorlaat-karakteristiek. Bij het
gebruik van adaptieve filters, leidt dit tot een reductie van het aantal adapta
tieparameters. Dit biedt vele voordelen. Het doel van deze afstudeeropdracht is
het realiseren van twee typen adaptieve Laguerre filters op een DSP: het normale
adaptief Laguerre filter (ALF) en het Laguerre-domein adaptief filter (LDAF).

Door de verwachte parameterreductie, ging de eerste aandacht uit naar het
gebruik van het RLS-algoritme. Dit algoritme staat echter bekend om zijn slechte
numerieke eigenschappen. Daarom zijn eerst simulaties verricht om meer inzicht
te krijgen in het implementeren van het RLS-algoritme op een 16 bits fixed
point DSP. De voornaamste oorzaak van het instabiel gedrag is dat, ten gevolge
van afrondfouten, een in het RLS-algoritme voorkomende matrix zijn positief
definiete eigenschap verliest. Daarom zijn alternatieven onderzocht waarbij per
definitie, de gebruikte matrix zijn positief-definiete eigenschap niet kan verliezen.
Dergelijke algoritmen maken gebruik van factorisatie-methoden. Hoewel met
deze alternatieve algoritmen betere numerieke eigenschappen zijn verkregen, is
uit simulaties gebleken dat deze ook niet geschikt zijn voor implementatie op een
16 bits fixed-point DSP.

Voor de implementatie van de adaptieve Laguerre filters is om bovenstaande
redenen gekozen voor een fioating-point DSP. Voor dit type DSP is de bruik
baarheid van de programmeertaal C onderzocht. De resultaten hiervan gaven
aanleiding om de hele implementatie van de adaptieve Laguerre filters in C te
programmeren. Ook is een bestaand ADCjDAC-board aan het DSP-board ge
koppeld. Door gebruik te maken van een aantal geschreven C-routines, is het
gebruik van het ADCjDAC-board in een DSP-programma erg eenvoudig.

De implementatie werkt voor de filtertypen ALF en LDAF. Hierbij kan voor
zowel het RLS- als het LMS-algoritme gekozen worden. De implementatie is op
zijn functionaliteit getoetst in een gerealiseerde proefopstelling die staat bekend
onder de naam 'cockpit model'. Bij het gebruik van een ALF, is een duidelijke pa
rameterreductie haalbaar. Door het gebruikte type signalen (spraak en muziek),
moest voor de 'forgetting factor' van het RLS-algoritme een hoge waarde geko
zen worden (/1 ~ 1). Het LMS-algoritme leverde geen problemen op. De werking
van het LDAF bleef echter achter op de werking van het ALF van dezelfde orde.
Oorzaak hiervan is de venstering van signalen waardoor veel informatie verloren
gaat.
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Voorwoord

Na de opleiding Technische Computerkunde aan de HTS Breda in 1991 te hebben
voltooid, besloot ik de verkorte opleiding Informatietechniek aan de Technische
Universiteit van Eindhoven te gaan volgen. Hier leerde ik o.a. over de kunst van
het programmeren, over stochastische signalen en over digitale signaalbewerking.
Voor deze laatste had ik, mede dankzij ervaringen opgedaan tijdens een HTS
stage, een grote interesse.

Om deze reden meldde ik mij in de zomer van 1993 bij de vakgroep signaal
verwerking (ESP) voor het informeren naar afstudeermogelijkheden. Al gauw
werd mijn interesse gewekt door een opdracht die betrekking had op het realise
ren van een adaptief filter. Zonder al te veel te aarzelen, nam ik deze opdracht
aan. Na het afronden van de nodige verplichtingen, was ik in november 1993
goed op gang. Hoewel wel eens wegen zijn ingeslagen die dood bleken te lopen, is
de continuïteit nooit verdwenen. Dit alles resulteerde in een voorspoedige afloop
van de opdracht en ik hoop dat het verrichte werk voer is voor nieuwe ideeën.

Tot slot wil ik alle medewerkers en afstudeerders van de vakgroep ESP be
danken voor een gezellige afstudeertijd; vooral het oplossen van cryptogrammen
tijdens de pauzes zal mij nog lang heugen.

Met name bedank ik Harrie van Meer die altijd klaar stond wanneer ik weer
eens iets nodig had, en Bert den Brinker wiens begeleiding een voorbeeld mag
zijn voor velen.

Eindhoven, juni 1994 Rob Houtepen
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Digitale signaalbewerking is op dit moment één van de snelst groeiende vakge
bieden binnen de elektrotechniek. Dit komt o.a. door het beschikbaar komen van
goedkope en snelle digitale signaalprocessoren (DSP's). Hierdoor komen nieuwe
toepassingen binnen handbereik die niet alleen technisch maar ook economisch
interessant zijn. De bekende voorbeelden hiervan zijn de Compact Disc, HDTV
en de DCC.

Tegenwoordig vindt de digitale signaalbewerking ook zijn weg naar vakge
bieden waar men deze niet zo gauw zou verwachten. Een voorbeeld hiervan is
de procesindustrie. Door DSP's toe te passen in de gebruikte sensoren worden
signalen gefilterd of overdrachten gelineariseerd.

Eén van de toepassingen van digitale signaalbewerking is het realiseren van
adaptieve digitale filters. Deze klasse van filters bevat de eigenschap om een be
paalde (onbekende) overdracht tussen het ingangssignaal en een referentiesignaal,
met weinig kennis vooraf, te realiseren. Toepassingen van adaptieve filters zijn
o.a. ruisonderdrukking, systeemidentificatie en signaalcorrectie.

Als basis voor adaptieve digitale filters wordt vaak de 'tapped-delay-line' ge
bruikt. Een nadeel hiervan is dat voor een grote correlatielengte tussen het in
gangssignaal en het referentiesignaal, het aantal benodigde 'taps' flink kan oplo
pen. Een gevolg is dat de gebruikte hoeveelheid rekentijd en geheugen beperkin
gen voor de desbetreffende toepassing gaat opleggen. Een ander probleem dat
optreedt is het onstaan van extra ruis. Deze wordt in het systeem geïntroduceerd
door een groot aantal continu variërende adaptatieparameters.

Binnen de vakgroep ESP houdt men zich o.a. bezig met het zoeken naar
signaalbeschrijvingen met een compacte representatie. Het resultaat is een ge
reduceerd aantal adaptatieparameters. Het onderzoek richt zich op orthogonale
functies. Een voorbeeld hiervan zijn de Laguerre l functies. Door deze functies te
gebruiken voor de beschrijving van de signalen of de impulsresponsie van het on
bekende systeem, ontstaat een adaptief Laguerre filter. Op het ogenblik gaat de
aandacht uit naar twee typen filters: het normale adaptief Laguerre filter (ALF)
en het Laguerre-domein adaptief filter (LDAF).

Het doel van deze afstudeeropdracht is het realiseren van de twee genoemde

1Edmond Laguerre (1834-1886), Franse wiskundige die onderzoek deed op het gebied van
de geometrie en de theorie van oneindige reeksen.
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adaptieve Laguerre filters op een DSP. Door de verwachte reductie van het aantal
adaptatieparameters, gaat de eerste aandacht uit naar het gebruik van het RLS
algoritme. Een eerdere poging tot implementatie strandde door instabiel gedrag
van het RLS-algoritme als gevolg van eindige-woordlengte-effecten.

Het eerste deel van de afstudeeropdracht omvatte daarom het simuleren van
deze effecten en het zoeken naar verbeteringen ten aanzien van de numerieke
stabiliteit. Naargelang het bereikte resultaat, is een geschikt type DSP voor
implementatie gekozen. De keuze bestond uit een fixed-point of een floating
point DSP.

Het tweede deel van de opdracht omvatte het implementeren van de adaptieve
Laguerre filters op het gekozen type DSP. Hierbij is de implementatie in een
proefopstelling getoetst op zijn functionaliteit.

Dit verslag beschrijft de weg van theorie, simulatie en implementatie naar het
realiseren van een proefopstelling. In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op adap
tieve filters in het algemeen. Hierna worden de twee gebruikte typen adaptieve
Laguerre filters besproken. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de simulaties
van de eindige-woordlengte-effecten in het RLS-algoritme gepresenteerd. Hierbij
komt niet alleen het standaard RLS-algoritme aan bod; ook worden enkele alter
natieven met een hogere numerieke stabiliteit besproken.

De gebruikte DSP-omgeving wordt besproken in hoofdstuk 4. Aan bod ko
men het o.a. het gebruik van de programmeertaal C en de koppeling van een
bestaand ADCjDAC-board aan het gebruikte DSP-board. In hoofstuk 5 wordt
de daadwerkelijke implementatie van de adaptieve Laguerre filters besproken. Dit
gebeurt aan de hand van de bespreking van de programmamodulen waaruit de
implementatie is opgebouwd. In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd
zoals die zijn gemaakt met de gerealiseerde proefopstelling.

Tot slot worden in hoofdstuk 7 enkele conclusies getrokken en aanbevelingen
gedaan die betrekking hebben op het in dit verslag beschreven werk.



Hoofdstuk 2

Adaptieve Laguerre filters

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het begrip adaptieve filters. Dit wordt
gedaan aan de hand van een standaard configuratie van een adaptief syteem.
Door de impulsresponsie van het filter te beschouwen, maken we een overstap
naar digitale Laguerre filters. Een overgang naar adaptieve Laguerre filters is
dan nog maar een kleine stap. Tot slot wordt een gemodificeerde vorm van het
adaptief Laguerre filter besproken.

2.1 Adaptieve filters

Een typische toepassing van digitale signaalbewerking is het realiseren van adap
tieve digitale filters. Analoge varianten komt men in de praktijk nauwelijks tegen.
Adaptieve filters hebben de eigenschap om de overdracht aan te passen aan de
mogelijk onbekende overdracht tussen het ingangssignaal en een referentiesig
naal. Eventuele in de tijd variërende overdrachten tussen het ingangssignaal en
het referentiesignaal, kunnen door een adaptief filter 'gevolgd' worden. Deze ei
genschappen maken van een adaptief filter een krachtig systeem dat voor diverse
toepassingen gebruikt kan worden [Hayk86]. Een adaptief filter kan dienst doen
als signaalschatter, signaalvoorspeller of signaa1corrector. Voorbeelden hiervan
zijn resp. systeemidentificatie, ruisonderdrukking en correctie van overdrachten.

G(z)

r(n)

Figuur 2.1: Algemeen schema adaptief filter

In fig. 2.1 is een algemeen principeschema van een adaptief systeem afgebeeld.
In deze configuratie wordt het adaptieve filter H(z) gebruikt als signaalschatter,
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en kan zodoende gebruikt worden om de onbekende overdracht G(z) te schatten
(systeemidentificatie). Dit gebeurt aan de hand van metingen aan het ingangs
signaal x(n) en het referentiesignaal r(n). Het referentiesignaal is opgebouwd
uit het uitgangssignaal van het onbekende filter rl(n) en een stoorsignaal r2(n)
dat ongecorreleerd is met x(n) en zodoende ook met rl(n). Een veel gebruikt
criterium voor het inregelen van het adaptieve filter, is het minimaliseren van het
vermogen van het errorsignaal e(n). Dit signaal is opgebouwd uit het verschil tus
sen van het referentiesignaal en het uitgangssignaal van het adaptief filter y(n).
Voor de verwachting van het vermogen van het errorsignaal geldt:

Door nu de vrije parameters van het adaptieve filter te variëren, kan het ver
mogen van het errorsignaal beïnvloed worden. Dit vermogen is minimaal wanneer
geldt: y(n) = rl(n), m.a.w. H(z) = G(z). In dat geval is e(n) gelijk aan r2(n).
Dit echter alleen mogelijk wanneer H(z) dezelfde orde heeft als G(z). In de prak
tijk heeft H(z) meestal een lagere orde. Hierdoor vindt een benadering van G(z)
plaats, en zal het errorsignaal delen van het ingangssignaal bevatten.

(2.2)

Figuur 2.2: Tapped-delay-line

De overdracht van het adaptieve filter H(z) kan op diverse manieren worden
gerealiseerd. Een veel gebruikte structuur is de 'tapped-delay-line' (zie fig. 2.2).
Bij dit type filter is het uitgangssignaal y(n) gelijk aan de gewogen som van de
in de tijd verschoven waarden van het ingangssignaal:

M-l

y(n) = L wix(n - i).
i=O

Door de gewichten van dit lineaire systeem te variëren, kan de gewenste overdracht
verkregen worden volgens:

M-l

H(z) = L Wi Z -
i

.

i=O

(2.3)
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Het bij regelen van de overdracht van het filter is de taak van het update
algoritme. Update-algoritmen kunnen aan een aantal criteria getoetst worden.
Voorbeelden van deze criteria zijn: convergentiesnelheid, nauwkeurigheid, een
voud van implementatie en numerieke eigenschappen.

De diverse update-algoritmen zijn grofweg onder te verdelen in twee cata
gorieën: algoritmen gebaseerd op gradiënt-methoden en algoritmen gebaseerd op
recursieve methoden waarbij informatie uit het verleden wordt meegenomen. Een
voorbeeld uit de eerste catagorie is het Least Mean Square (LMS) algoritme. Dit
algoritme staat bekend om zijn eenvoud maar bevat een lage convergentiesnelheid.
Een voorbeeld uit de tweede catagorie is het Recursive Least Square (RLS) al
goritme. De belangrijkste eigenschap van dit algoritme is zijn hoge convergentie
snelheid. Daarentegen spelen numerieke instabiliteiten een grote rol (zie hfst. 3).
Voor de algemene theorie van adaptieve filters wordt verwezen naar [Hayk86].

2.2 Laguerre filters

Zoals eerder aangeven, wordt vaak een 'tapped-delay-line' gebruikt als basis voor
de te realiseren H(z). De hierbij gebruikte gewichten Wi vormen, samen met
verschoven dirac-functies die hier als basisfuncties fungeren, de impulsreponsie
h(k):

M-I

h(k) = Z-I{H(z)} = L Wi8(k - i).
i=O

(2.4)

Wanneer de correlatielengte tussen het ingangssignaal en het referentiesignaal
groot is, dient er een H(z) gerealiseerd te worden met een lange significante
impulsresponsie. Bij het gebruik van een 'tapped-delay-line' houdt dit in dat er
veel 'taps' en gewichten nodig zijn; m.a.w. M is groot. Extra gewichten vragen
extra rekencapaciteit en maken het adaptief filter onnauwkeurig doordat vari
erende gewichten extra ruis in het systeem introduceren.

Gezocht wordt nu naar andere basisfuncties om de impulsresponsie h(k) te
beschrijven. Het doel is om die functies te gebruiken, die een compactere repre
sentatie van de impulsresponsie mogelijk maken. Het resultaat hiervan is een
adaptief filter met minder gewichten. Hierdoor kunnen de eisen ten aanzien van
de rekencapaciteit die benodigd is voor het update-algoritme, verlaagd worden.

Een voorbeeld van alternatieve basisfuncties zijn de Laguerre functies. Deze
functies zijn onderling orthonormaal en bevatten een exponentieel karakter en
zijn zodoende geschikt om lange impulsresponsies samen te stellen.

De Laguerre functies zijn afgeleid van de discrete Laguerre polynomen. De
discrete Laguerre polynomen van graad i zijn gedefinieerd door [King77]:

li(,\;k) = eÀk {~i (7) e-
Àk

}; k = 0,1,2, .... (2.5)
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Hierbij is Do de voorwaartse differentie operator en ,\ een positief reëel getal die
de maat van schaling in de tijd aanduidt.

Van deze set polynomen, die orthogonaal zijn onder een bepaald venster, kan
een set van orthonormale functies worden afgeleid: de discrete Laguerre functies
[King77]. De Laguerre functie van graad i wordt gegeven door:

(2.6)

De constante ç geeft hier de maat van schaling in de tijd aan. In fig. 2.3 staan
de eerste drie Laguerre functies weergegeven voor ç = 0,95.

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

•

0.3
1
\ i:

! \=0
0.2 \ , , ; , ; ; ; , ; .,

\~ ,=2
~ 0.1 ·········1~···~~···T~······r-----.~.t 0 ····vÎ'~~r--·
...:I -0.1 I· :

-0.21
1

+, , , , , , , , , , .,

-0.3 ..... , . .....

100 120 140 160 180 20080604020
-0.4 L-_--.L-_--'-__L.-_-'--_--'-_---JL.-_-'--_--'-_---Jc----...J

o

k

Figuur 2.3: Laguerre functies voor ç = 0,95 (i = 0,1 en 2)

De impulsresponsie h(k) kan nu beschreven worden als een gewogen som van
Laguerre functies:

00

h(k) = 2:: Wi</Ji(Ç; k).
i=O

(2.7)

Hierbij representeren de gewichten Wi het Laguerre spectrum van de impuls
responsie. Door gebruik te maken van de orthonormale eigenschap van de La
guerre functies:

00 {' •. . k . . k = 1 voor Z = Jf; </>.(ç, )</>J(ç,) ° voor i ol- j (2.8)



2.2 Laguerre filters 7

kan men bij een gegeven h(k) deze gewichten, en dus het Laguerre spectrum,
uitrekenen:

00 00 00

2: h(k)</Yj(çj k) = 2:2: Wi<Pi(Çj k)<pj(çj k) = Wj.
k=O k=O i=O

(2.9)

Zoals men ziet, is het uitrekenen van een zekere spectrale component niet meer
dan het uitrekenen van het inprodukt van de bijbehorende Laguerre functie met
de impulsresponsie.

In het geval van het sommeren van oneindig veel Laguerre functies doet de
parameter ç niet zo zeer ter zakej wanneer slechts M Laguerre functies gebruikt
worden om h(k) te beschrijven, wordt het noodzakelijk om een optimale ç te
kiezen. Dit vraagt enige voorkennis van het te realiseren systeem. De impuls
responsie van het adapatieve filter wordt in dat geval beschreven door:

Tabel 2.1: Z-transformatie
I f(k) I F(z) I

ak z
--
z-a

(~)
z

(z-l)n+l

akf(k) F(z/a)

~n f(k) (z - l)n F(z)

M-l

h(k) = 2: Wi<pi(Çj k).
i=O

(2.10)

Om digitale Laguerre filters te realiseren, is het nodig om de Laguerre functies
te beschrijven in het Z-domein. M.b.v. tabel 2.1 kan men (2.6) transformeren
naar het Z-domein en vervolgens substitueren in (2.10):

M-l

H(z) = ~ Wi\/1 _ ç2 _z_
LJ z- t
i=O <"

{
l- ÇZ}i,
z-ç

{
1 - çz}i
z-ç

(2.11)

(2.12)

Door de regelmatige structuur, kan H(z) eenvoudig worden opgebouwd uit
een aantal IIR-filtersecties van de vorm Ho(z) en H1(z), met

Ho(z) = \/1 _ ç2 _z_,
z-ç (2.13)
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1- çz
Hl(z) = Z _ ç . (2.14)

Hierbij is Ho(z) een laagdoorlaat filtersectie, en Hl (z) een allpass filtersectie.

2.3 Adaptieve Laguerre filters

Een adaptief Laguerre filter (ALF) ontstaat door de gewichten van een Laguerre
filter te variëren. In fig. 2.4 is het principeschema van een adaptief Laguerre filter
weergegeven.

Wo WM-l

Figuur 2.4: Adaptief Laguerre filter

Als update-algoritmen kunnen zowel (N)LMS als RLS gebruikt worden. Bij
een goed gekozen ç, kunnen impulsresponsies behorend bij laagdoorlaat-karak
teristieken, goed benaderd worden door enkele Laguerre functies. Daarom gaat
onze aandacht uit naar het gebruik van het RLS-algoritme.

2.4 Laguerre-domein adaptief filter

Een modificatie op het adaptief Laguerre filter vormt het Laguerre domein adap
tief filter (LDAF) [Brin92]. Dit type filter legt over de gebruikte signalen een
venster, om het vervolgens te beschrijven door (omgeklapte) Laguerre functies.
Door gebruik te maken van een venster, kunnen quasi-stationaire signalen als
ingangssignalen voor het adaptief filter worden gebruikt. We zullen hier slechts
ingaan op het ontstaan van het LDAF. Voor de werking van het LDAF wordt
verwezen naar [Brin92]. De verschillen tussen een ALF en een LDAF worden
besproken in [Valc93].

Het gebruikte venster heeft een exponentieel karakter met dezelfde tijdcon
stante als de Laguerre functies (0. Een gevensterd signaal x(n) kan dan beschre-
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ven worden door omgeklapte Laguerre functies:

00

x(k)çn-k = L lxi(n)<pi(ç; n - k)j k ~ n.
i=O

9

(2.15)

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de orthonormale eigenschap van de Laguerre
functies, wordt het bijbehorende Laguerre spectrum lxi (n) gegeven door:

n

L X(k)<Pi(Çj n - k)çn-k
k=-oo

n 00

L L lxi(n)<pi(çj n - k)<Pi(Çj n - k)
k=-oo i=O

(2.16)

Het linker deel van (2.16) is gelijk aan de convolutie van x(n) met een im
pulsresponsie van een filter welke wordt gegeven door:

(2.17)

Door deze eigenschap wordt een dergelijk filter een decompositiefilter genoemd.
Om het decompositiefilter te realiseren, is het nodig om (2.17) in het Z-domein
te beschrijven. M.b.v. tabel 2.1 wordt deze getransformeerd naar:

(2.18)

Door het bovenstaande principe toe te passen op een ALF in samenwerking
met het RLS-algoritme, onstaat het Laguerre-domein adaptief filter. De filtersec
ties worden vervangen door een aantal decompositiefilters. De te realiseren H(z)
kan dan geschreven worden als

H(z) =~ wiV1=O _z_ {JOU - Z)}i
L..J z-O z-Oi=O

(2.19)

Door de regelmatige structuur, kan in vergelij king met het ALF, ook hier H (z)
eenvoudig worden opgebouwd uit een aantal IIR-filtersecties van de vorm iJo(z)
en iJl (z). Hierbij is Ho(z) een laagdoorlaat filtersectie en Hl (z) een hoogdoorlaat
filtersectie volgens:

(2.20)

(2.21 )

Door nu de gewichten te variëren, wordt de gewenste overdracht gerealiseerd.
In fig. 2.5 is hiervan een principeschema afgebeeld. In [Brin92] wordt het RLS
algoritme als update-algoritme gebruikt.
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Figuur 2.5: Laguerre-domein adaptief filter
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Hoofdstuk 3

Eindige-woordlengte-effecten
het RLS-algoritme

•
In

Het RLS-algoritme staat bekend om zijn gevoeligheid voor afrondfouten. Om een
geschikte DSP voor implementatie te kiezen, worden eerst d.m.v. simulaties de
eindige-woordlengte-effecten bestudeerd.

Na een inleiding over het RLS-algoritme, wordt het gebruikte programma
besproken dat de eindige-woordlengte-effecten simuleert. Het resultaat van de
simulaties wordt bekeken aan de hand van het verloop van de gewichten. Daarna
worden enkele in de literatuur bekende alternatieven voor het RLS-algoritme
besproken. Tot slot wordt de keuze van het type DSP toegelicht.

3.1 Het RLS-algoritme

Een veel gebruikt criterium voor het gedrag van een adaptief filter is het minima
liseren van het vermogen van het errorsignaal. Dit vermogen kan geminimaliseerd
worden door het kiezen van de juiste gewichten waan de hand van metingen van
het ingangssignaal x(n), het referentiesignaal r(n) en de signalen M(n) waaruit
het uitgangssignaal y(n) wordt samengesteld.

Bij het RLS-algoritme wordt het vermogen J (n) van het exponentieel gewogen
errorsignaal geminimaliseerd, waarbij:

n

J(n) = L e2(k)/ln-k
k=-oo

n

L {r(k) - y(k)}2/ln-k
k=-oo

n

L {r(k) - Yt.T (k)w(k)}2/ln-k.
k=-oo

(3.1 )

De constante /l wordt ook wel de 'forgetting factor' genoemd omdat deze be
paalt in welke mate informatie uit het verleden in de berekeningen moet worden
meegenomen. Er moet gelden: 0 < /l :s; 1.

Door (3.1) naar elk gewicht afzonderlijk te differentiëren en deze gelijk aan
nul te stellen, vindt men de optimale gewichten waarvoor het vermogen van het
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errorsignaal minimaal is. Dit geeft:

(3.2)

n n

L y7(k)w(k)Ui(k)fln-k = L r(k)ui(k)fln-k.
k==-oo k==-oo

(3.3)

Door introductie van de kruisvermogensmatrix van de uitgangen van de ge
bruikte filtersecties R(n), waarbij:

n

R(n) = L y'(k)Jl:.T(k)fln-k = flR(n -1) + Jl:.(n) Jl:.T(n), (3.4)
k==-oo

en de kruisvermogensvector tussen deze uitgangen en het referentiesignaal E.(n),
waarbij:

n

E.(n) = L y'(k)r(k)fln-k = flE.(n -1) + Jl:.(n) r(n), (3.5)
k==-oo

kan men (3.3) schrijven als

R(n)w(n) = E.(n). (3.6)

Voor het uitrekenen van de optimale gewichten dient de matrix R geïnverteerd
te worden. Dit vraagt echter veel rekentijd. Door nu gebruik te maken van het
matrix-inversie lemma (zie [Hayk86]), kan de rekentijd worden teruggedrongen.
Het resultaat hiervan is een update op de matrix P, waarbij:

P(n) = R-1 (n) = .!. {p(n -1) _ P(n -l)y'(n)y'
T

(n)P(n -I)}. (3.7)
fl fl +Jl:.T(n)P(n - l)Jl:.(n)

Het berekenen van de gewichten krijgt daardoor ook een recursief karakter:

P(n - l)Jl:.(n) T
w(n) = w(n - 1) + T( )P( ) ( ) (r(n) - Jl:. (n)w(n - 1)). (3.8)fl+Jl:. n n-1y'n

Deze vorm van het RLS-algoritme vertoont grote overeenkomsten met het
algoritme zoals dat gebruikt wordt in de Kalman filtertheorie. Daarom wordt
vaak het bovenstaande RLS-algoritme herschreven in de vorm van de Kalman
gain-vector !fg, waarbij:

k (n = P(n - l)y'(n) .
-9 ) fl+y'T(n)P(n-1)y'(n)

Hierdoor kan men (3.7) en (3.8) schrijven in de vorm:

1
P(n) = - {P(n -1) - !fg(n)Jl:.T(n)P(n -I)},

fl

(3.9)

(3.10)
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w(n) = w(n - 1) +Ég(n)(r(n) -]!T(n)w(n - 1)).

13

(3.11)

M.b.v. (3.11) kan men de Kalman gain-vector interpreteren als de richting waarin
de gewichten moeten adapteren. De grootte van de stap wordt daarnaast ook
bepaald door de grootte van het verwachte errorsignaal. Deze grootheid komt
men in sommige publicaties tegen als het innovatiesignaal a(n).

Het RLS-algoritme berekent de gewichten op het tijdstip n. Dit in tegenstel
ling tot het LMS-algoritme, dat de gewichten bepaalt voor het tijdstip n +1. Dit
heeft tot gevolg dat pas na het bepalen van de gewichten het uitgangssignaal op
tijdstip n bekend is. Dit kan voor tijdkritische toepassingen een bezwaar zijn.

3.2 Het simulatieprogramma

Tijdens een eerdere poging om het RLS-algoritme te implementeren op een 16
bits fixed-point DSP, is gebleken dat het algoritme niet werkt voor een zekere
woordlengte [Tjin93]. Het doel is nu om meer inzicht te krijgen in de eindige
woordlengte-effecten in het RLS-algoritme. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
een simulatieprogramma. Dit programma is geschreven in de programmeertaal
C++ en is gebaseerd op het simulatieprogrammazoals dat is gebruikt in [Valc93].

Bij het simuleren van afrondfouten is rekening gehouden met de gebruikte
architectuur van een fixed-point DSP. De gebruikte getalrepresentatie van een
binaire vector b met lengte M heeft de vorm:

M-2

x' = -bM _ 12M - 1 +L bi 2i
.

i=O

(3.12)

Deze getalrepresentatie staat bekend onder de naam 'two's complement'. Het
afronden van een getal komt neer op het weggooien van een aantal minst sig
nificante bits. Deze bits hebben door de gebruikte getalrepresentatie altijd een
positieve bijdrage in dat getal. Het gevolg is dat altijd naar beneden wordt afge
rond.

De benaming 'fixed-point' DSP is misleidend: de DSP rekent namelijk alleen
met gehele getallen. De gebruikte binaire vector kan daarentegen wel gebruikt
worden om een gebroken getal te representeren. Dit geschiedt door een gebroken
getal x met een willekeurige macht van twee te vermenigvuldigen. Deze macht
is echter nergens in de representatie terug te vinden, en moet daarom door de
programmeur worden bijgehouden. In de programmatekst van het simulatiepro
gramma wordt hiervoor gebruik gemaakt van de notatie x(N). De waarde van
het gebroken getal x is dan gelijk aan x'2-N , waarbij x' de integer waarde is die
door de gebruikte binaire vector wordt gereprenteerd.

In het simulatieprogramma wordt gebruik gemaakt van variabelen van het
type floating-point met voldoende dynamisch bereik voor het gebruik in het RLS-
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algoritme. Om nu de gebruikte getalrepresentatie in een fixed-point DSP te
simuleren, wordt elk getal na berekening afgerond op N bits achter de komma:

(3.13)

Een tweede vrijheid in het kiezen van een getalrepresentatatie is de lengte van
de gebruikte binaire vector. Kijkend naar de binnen de vakgroep ESP aanwezige
DSP TMS320C25, ziet men dat deze DSP twee getallen van 16 bits eenvoudig
kan vermenigvuldigen. Het 32 bits resultaat kan eenvoudig met een ander 32
bits getal worden opgeteld of afgetrokken. Getallen met een grotere representa
tie vragen onevenredig veel extra rekenkracht doordat operaties hierop uit vele
instructies bestaan. Om deze reden moeten grote getalrepresentaties voorkomen
zien te worden.

Tijdens de simulaties is in de eerste plaats gekeken naar het benodigde aantal
bits achter de komma voor het correct laten werken van het RLS-algoritme. Door
hierna de grootte van de getallen te bekijken, kan een schatting worden gemaakt
voor het benodigde totaal aantal bits. Een te klein aantal bits zal overflow tot
gevolg hebben.

3.3 De resultaten

Na het uitvoeren van enkele simulaties werd al snel duidelijk dat de matrix P
zijn symmetrische eigenschap verloor. Om dit probleem op te lossen, moet de
volgorde van bewerkingen aan een nader onderzoek onderworpen worden. Bij
het berekenen van de diverse grootheden wordt gebruik gemaakt van eventuele
tussenresultaten. Het programma berekent achtereenvolgens:

h.(n) = P(n - 1)1!(n),

d = J-l +y7(n)h.(n),

kg(n) = h.(n)/d,

1
P(n) = - {P(n - 1) - kg (n)h.T(n) } ,

J-l

w(n) = w(n - 1) +É.g(n)(r(n) -1!T(n)w(n - 1)).

(3.14)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

Uit (3.17) is af te leiden dat verstoring van de symmetrie hier optreedt: de
matrix gevormd door É.g (n )h.T(n) is niet symmetrisch. De oorzaak hiervan is de
deling in (3.16). Kijkend naar de elementen van de vectoren kg(n) en h.(n), ziet
men dat door afrondfouten geldt:

(3.19)
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Door nu de deling in (3.19) uit te stellen, m.a.w. het uitrekenen van h1hdd,
kan de symmetrie van matrix P worden gewaarborgd. Dit gaat echter wel ten
koste van een aantal extra vermenigvuldigingen. In deze vorm berekent het pro
gramma achtereenvolgens:

h.(n) = P(n - l)!f(n),

d = Jl +!fT(n)h.(n),

P(n) = .!:. {P(n - 1) - (h.(n)flT(n))d-1
} ,

Jl

w(n) = w(n - 1) +h.(n)(r(n) -1/(n)w(n - l))/d.

(3.20)

(3.21 )

(3.22)

(3.23)

Tijdens de simulaties werd gebruik gemaakt van een vast gemodificeerd La
guerre filter van 5e orde met w = (-1,5 2 3 4 5)T en ç = 0,9 . Aan dit filter
werd witte ruis aangeboden met een vermogen 0"; = 1. Het uitgangssignaal werd
verstoord door witte ruis met een vermogen 0";2 = 10-4

• Het RLS-algoritme
werkte met een 'forgetting factor' Jl = 0,95 en matrix P werd geïnitialiseerd met
20.000/. Wanneer er gerekend wordt met grote precisie, verlopen de gewichten
zoals weergegeven in fig. 3.1. Hierbij is gebruik gemaakt van de resulaten van een
eenmalige run.

7.----r-----.-----.--r----.----.----,--~.---.__-__,

6 ~ ~ ~ ; ~ ,., .
. .

_:
5 ~.~.~....-.-'-I=:\.-'----"'....".",--...._---"-:-"'vo.~:--"---=-.. ~-.0,-=--4:~-"I

4 I i..·./...~...·~...·:-,··\..,·+··-.·~··"·,"{~~,~·,!,·",·c.j .•.;i'..,,~··.j,··,'\"·,·~·;,i,······ ..;~,,./""··,""".:",·;, ...,",Lc

:.•••••••••[--E..,.LJ I..-L..L~.l= L.~
I \A~ ··..·· ··· .._····_ ·..········· ·· ·····i ; .

o Ï'i1·r~ 'j" t..· ······l··· ..·· ···.. j·· ·········l ..·..·..·······!·········..·····:·· .. ········.. ··I..····· ..

::~+ f + j ....•••••. j , ,........•.•••' ••••..........., .

100 150 200 250 300 350 400 450 50050
-3 L...-_...1....-_--'--_---'-__L...-_...I-_--'----_---'-_-----' -'-----_---'

o

n

Figuur 3.1: Verloop gewichten bij grote precisie



16 Eindige-woordlengte-effecten in het RLS-algoritme

50045040035030025020015010050

3

7 r----..,.-------,......-..---.-------..-...,.",---.--------.,-----,--.--~-----..-.---.----.-:---,,-,--..,

: H ! 1

: ::':',"y":'" ::"~..' '~~r\ I~riJI·••~h. ( i ,,' Ij
"~ I l'I. • I : I I ::

4 'r ... : ti, '1', ......""" ""i ,'r..,·":.,, ,...; _~ I", ... ~. "',::' :r~1~' . ~ . ':t !n"'~:!1'".I..y ~ !1IllV ~1"1-l I .... ~/., . I
" Kt !:~l!I ii \ :! t," rIJ'~LJr j ,r T . .
': ' , t .,: ny. IJ rl.l . 11. i: :l

2 '"C''' p ~~\l\:: .,' ':f~ "'.; "" ~'~i:'."~:"v\ ~ /'~''''I:~ ;I,.ri,t.l,'(' i,r,l·i,>,:···
II . 'I 4-[ \ ~~ ~~. ~ I ,

1",: I: ~ f:: :: : :
1 (f.'i,;' i ". .. .. f: ..:.~ .

I: ~ i :: ~
O ,t·l.~".. ~... -, ~ ~.. -, ~................ ...n L..,'f . 11 :

-'2
1

'o-J.'..:.t.

i
,,',''.' '.:""i.,.'.'n~.'.'.~,'.'.', ~",' ~:)i":'~;) """.~".".""';"" ~:::,.",,,.

V I1 .. Y"- 'çJi);, ·lr
-3 ~_-'-'---'_--'-'--IL.I_L-.---'---L..--'L---'-_----''--'-'--'------'---_---L--'L.JL:-' --'-JII<L.1L.-1

o

n

Figuur 3.2: Verloop gewichten bij beperkte precisie

Om het onderzoek naar de èindige-woordlengte-effecten enigszins overzichte
lijk te houden, is in eerste instantie alleen gekeken naar afrondfouten in (3.22).
Omdat met matrix P veel gerekend wordt, willen we deze onderbrengen in een
16 bits getal. Op deze wijze wordt een effeciënte implementatie mogelijk.

Door de grote waarden die de elementen van matrix P kunnen aannemen, is
er geen plaats meer achter de komma (P(O)). De vector !l wordt afgerond op
drie plaatsen achter komma (R(3)). De gewichten hebben nu een verloop zoals
afgebeeld in fig. 3.2.

Duidelijk is te zien hoe het RLS-algoritme op diverse plaatsen divergeert. Dit
is het gevolg van het verliezen van de positief-definiete eigenschap van de matrix
P [Bier77]. Hierdoor is het matrix-inversie lemma niet meer geldig en worden
de uitkomsten onbetrouwbaar. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op
alternatieven waarbij, per definitie, de matrix P zijn positief-definiete eigenschap
niet kan verliezen.

3.4 Alternatief 1: SST factorisatie

Een van de grote problemen van het implementeren van het RLS-algoritme is het
grote dynamisch bereik van de elementen van de matrix P. Doordat de matrix
P positief-definiet is, kunnen we deze factoriseren in SST d.m.v. de Cholesky
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factorisatie (zie [Bier77]). De verkregen wortels van de matrix P zijn niet uniek,
en de elementen van matrix S hebben slechts de helft van het dynamisch bereik
als van de elementen van matrix P. Dit betekent dat er de helft van het aantal
bits nodig zijn voor dezelfde precisie. Daar komt nog eens bij, dat voor elke niet
singuliere matrix S geldt dat SST positief-definiet is. Dit alles komt de numerieke
stabiliteit ten goede.

Algoritmen die volgens dit principe werken, worden 'square root algorithms'
genoemd. Potter's algoritme is er één van. In [Bier77] wordt dit algoritme be
sproken en toegepast op het Kalman algoritme. Door de update van matrix P
te herschrijven door gebruik te maken van de wortel S, kan Potter's algoritme
toegepast op het RLS-algoritme, worden afgeleid:

P(n) S(n)ST(n)

~S(n -1) {I _ ST(n -1)~(nh?(n)S(n -1) } ST(n -1).
/-l /-l + ~T(n)S(n - I)ST(n - 1)~(n)

(3.24)

Het belangrijkste ingrediënt van Potter's algoritme, is het vinden van de wortel
van de matrix tussen de accolades in (3.24). Met deze wortel kan S(n) eenvoudig
worden uitgerekend. Deze factorisatie werd door Potter als volgt beschreven.
Door invoering van de vector Q(n) = ST(n-l)u(n) en de deler d = /-l+QT(n)Q(n),
wordt de matrix tussen de accolades in (3.24) geschreven als

(3.25)

Hierin is f3 de wortel van de vergelijking:

m.a.w.
1

f3 = d± JïMr
De update voor S(n) wordt dan:

De update voor de gewichten kan dan geschreven worden als

S(n - l)v(n) T
w(n) = w(n -1) + d - {r(n) - ~ (n)w(n -I)}.

(3.26)

(3.27)

(3.28)

(3.29)

Een nadeel van Potter's algoritme, is dat het gebruik maakt van worteltrek
ken. Implementatie van worteltrekken op een 16 bits fixed-point DSP vraagt
veel rekentijd, en is zodoende niet interessant voor toepassingen waarbij een hoge
bemonsteringsfrequentie wordt gebruikt, bijv. bij het filteren van geluid.
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3.5 Alternatief 2: UDUT factorisatie

3.5.1 Agee-Turner UDUT update-algoritme

Een ander voorbeeld van een 'square root algorithm' is het Agee-Turner UDUT
update-algoritme (zie (Bier77]). In tegenstelling tot Potter's algoritme, wordt in
dit algoritme geen gebruik gemaakt van worteltrekken. Het Agee-Turner UDUT
update-algoritme dient als basis voor diverse vormen van UDUT-factorisatie toe
gepast op het RLS-algoritme en wordt daarom hier eerst behandeld.

Het algoritme gaat uit van een positief-definiete matrix P die gefactoriseerd
is in UDUT. Hierbij is U een bovendriehoeksmatrix met enen op de diagonaal
en D een diagonaalmatrix. Het gebruik van de diagonaal matrix ondervangt
de noodzaak van worteltrekken. Op de matrix P wordt de volgende update
toegepast:

P(n) P(n - 1) + cg(n)gT(n)
U(n - l)D(n - l)UT(n - 1) + cg(n)gT(n)

U(n )D(n )UT(n). (3.30)

Het Agee-Turner UDUT update-algoritme berekent uitgaande van de oude
waarde van de matrices U en D, en de waarde van c en g, de nieuwe waarde van
U en D. In fig. 3.3 is het algoritme in de vorm van C-statements weergegeven.
Het bewijs voor de juiste werking van dit algoritme kan worden teruggevonden
in (Bier77].

for Cj=M-l; j>=O; j--)
{

d = 0 [j] ;
O[j] = O[j] + c*a[j]*a[j];

for Ci=O; i<j; i++)
a[i] = a[i] - a[j] *U[k] [j] ;

for Ci=O; i<j; i++)
uU] [j] = U[i] [j] + c*u[j] *u[i] /0 [j] ;

c = c*d/O [j] ;
}

Figuur 3.3: Het Agee-Turner UDUT update-algoritme
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3.5.2 UDUT factorisatie toegepast op matrix P

19

De slechte numerieke eigenschappen van het standaard RLS-algoritme zijn toe
te schrijven aan de update van matrix P. Door nu deze matrix te factoriseren
in UDUT en gebruik te maken van het Agee-Turner UDUT update-algoritme,
kunnen betere numerieke eigenschappen worden verkregen. Hiertoe wordt de
update van matrix P herschreven in de vorm:

P(n) = ! {p(n _ 1) _ _P....:....(n_------,:1):--li-,--:-(n....:....)li-:-
T

....:...(n.....:..)_P....:....(n_--"-.1) }
/l /l + liT(n)P(n - 1)li(n)

;U(n - 1){ D(n - 1)-

D(n - 1)UT(n - 1)lf(n).!l(n)U(n - 1)D(n - 1)} UT(n _ 1)
/l +lfT(n)U(n - 1)D(n - 1)UT(n - 1)li(n)

U(n)D(n)UT(n). (3.31)

Door invoering van de vectoren [(n) = UT(n-1)lf(n) en H.(n) = D(n-1)[(n),
kan (3.31) geschreven worden als

U(n)D(n)UT(n) = 1 { g(n)gT(n) } T-U(n - 1) D(n - 1) - - U (n - 1).
/l /l+[T(n)H.(n)

(3.32)

Het deel van (3.32) dat tussen accolades staat, kan verwerkt worden door
het Agee-Turner UDUT update-algoritme. Hierbij wordt voor dat deel U = I
genomen. Dit levert een vereenvoudiging van het algoritme op. Het resultaat
van deze update is een factorisatie in de matrices 0 en D. Door invoering van
d = /l +[T(n)H.(n), kan (3.32) geschreven worden als

U(n)D(n)UT(n)
1
;U(n -1) {D(n -1) - d-1H.(n)H.T(n)} UT(n -1)

!U(n -1) {ODOT} UT(n -1). (3.33)
/l

Uit (3.33) is eenvoudig af te leiden dat de nieuwe matrices U(n) en D(n) gelijk
moeten zijn aan U(n - 1)0 resp. lD. Deze bewerkingen kunnen in het Agee-

!"
Turner algoritme worden ingebouwd. Een gemodificeerd Agee-Turner algoritme
is terug te vinden in [ThorSO]. Daarbij wordt echter de methode toegepast op
het Kalman algoritme. Dit scheelt slechts de factor 1 bij de update van D. Deze

!"
factor kan eenvoudig in het algoritme worden ingebouwd [Niu92].

Het ontstaande algoritme is in de vorm van C-statements weergegeven in
fig. 3.4. Hierbij dienen wel de vectoren [(n) en H.(n) vooraf berekend te zijn.
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c = mu;
for (j=O; j<M; j++)
{

d = c * D[j];
1 = -f [j] Ic;
c = c + f~]*g[j];

D[j] = d/(c*mu);
v[j] = g[j];

for (i=O; i<j; i++)
{

uij = U[i] [j] ;
U[i] [j] = uij + v[i]*l;
vei] = vei] + uij*v[j];

}

}

Figuur 3.4: Het P = U DUT update-algoritme

Aan het einde van het algoritme, bevat de vector Q de genormeerde Kalman
gain-vector, en c bevat de variantie van deze vector [ThorSO]. Hierdoor kunnen
de nieuwe gewichten bepaald worden door:

(3.34)

Uit simulaties is gebleken dat dit algoritme veel stabieler is dan het gebrui
kelijke RLS-algoritme en is dus daarmee geschikter voor implementatie op een
machine met een beperkte woordlengte. Daar staat wel een hogere complexiteit
van het algoritme tegenover. Vooral de delingen spelen daarbij een grote rol.

Een woordlengte van 16 bits is echter nog steeds onvoldoende. Implementatie
op een TMS320C25 zou echter extra veel rekentijd kosten doordat operaties op
getallen met een grotere woordlengte dan 16 bits, uit meerdere instructies moeten
worden opgebouwd. Dit maakt een mogelijke toepassing waarbij gebruik wordt
gemaakt van geluid, door de benodigde bemonsteringsfrequentie, niet realiseer
baar.

3.5.3 UDUT factorisatie toegepast op matrix R

In deze paragraaf wordt een volstrekt andere benadering gevolgd voor het oplos
sen van de vergelijking R(n)w(n) = E(n) (zie (3.6)). Door (3.30) te herschrijven,
kunnen we deze gebruiken voor de update van matrix R in het RLS-algoritme.



3.5 Alternatief 2: UDUT faetorisatie

Hiertoe herschrijven we R(n) volgens:

R(n) pR(n - 1) +1f.(nh?(n)
U(n - 1)pD(n - 1)UT(n - 1) +1f.(nh?(n)

= U(n)D(n)UT(n)
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(3.35)

Om het Agee-Turner UDUT update-algoritme te kunnen gebruiken, moet
men voor c = 1 kiezen en vooraf (of in de loop van het algoritme) de matrix
D(n - 1) vermenigvuldigen met p. Ook dient er bij implementatie een kopie van
de vector .Y.(n) gemaakt te worden. Het algoritme verandert immers deze vector
tijdens zijn verloop. Dit zou de werking van de filterbank kunnen verstoren.

Het resultaat van deze factorisatie heeft veel weg van een LU-decompositie.
Het oplossen van de vergelijking R(n)w(n) = p(n) kan nu geschieden door eerst
terugwaartse (3.38) en daarna voorwaartse eliminatie (3.41) toe te passen. In
tegenstelling tot de voorgaande algoritmen, moet de vector l!.. bijgehouden worden.

UDUTw=l!..

U'Q =l!..

M-I

Vi = Pi - L UijVj; voor i = M -1, M - 2, ... ,0
j=i+I

i-I

Wi = vilDii - L UjiWj; voor i = 0,1, ... , M - 1
j=O

(3.36)

(3.37)

(3.38)

(3.39)

(3.40)

(3.41)

Het nadeel van deze methode is de veelvoud van delingen. Een deling uit
gevoerd op een 16 bits fixed-point DSP kost veel rekentijd en de precisie laat
daarbij nog veel te wensen over.

Simulaties hebben aangetoond dat afrondfouten zich op een andere manier
manifesteren. In fig. 3.5 is het verloop van de gewichten weergegeven onder
dezelfde condities als bij de simulatie bij het RLS-algoritme (zie § 3.3). Hierbij
zijn de waarden van de elementen van matrix D op 12 bits achter de komma
afgerond. Duidelijk is te zien hoe de gewichten 'wegdrijven' van de juiste waarde.
Oorzaak hiervan is de verkeerde informatie die is opgeslagen in de matrices U en
D, m.a.w. U(n)D(n)UT(n) "# R(n). Hierdoor kunnen de gewichten niet meer
goed bepaald worden.
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Figuur 3.5: Verloop gewichten bij UDUT-factorisatie met beperkte precisie

3.6 Keuze van het type DSP

Uit de simulaties is gebleken dat afrondfouten een grote rol spelen in zowel het ge
bruikelijke RLS-algoritme als in het Agee-Turner UDUT update-algoritme, hoe
wel bij deze laatste de afrondfouten van een lagere orde zijn. Implementaties van
één van deze algoritmen op een fixed-point DSP vraagt om een grote woordleng
te. Binnen de vakgroep ESP wordt de TMS320C25 gebruikt. Deze DSP kan twee
16 bits getallen vermenigvuldigen met een 32 bits resultaat. Deze 16 bits zijn
voor de meeste variabelen onvoldoende. Het rekenen met meer bits vraagt one
venredig veel extra rekentijd en is dus voor toepassingen waarbij gebruik wordt
gemaakt van een hoge bemonsteringsfrequentie, bijv. het werken met geluid, niet
interessant.

Daarom is gekozen voor de floating-point DSP TMS320C40. Deze werkt met
een 32 bits representatie (1 signbit, 23 mantissabits en 8 exponentbits). De
gebruikte representatie komt ver overeen met de enkele precisie representatie zoals
gedefinieerd in de IEEE754. In de programmeertaal C komt deze representatie
overeen met het type float. Uit simulaties is gebleken dat het gebruik van
dit type geen numerieke instabiliteiten voor beide algoritmen oplevert. Daarom
worden op dit type DSP geen problemen verwacht bij het implementeren van het
RLS-algoritme toegepast op adaptieve Laguerre filters.



Hoofdstuk 4

De DSP-omgeving

Uit simulaties en eerdere ervaringen is gebleken dat het algemene RLS-algoritme
en alternatieven hiervan, gevoelig zijn voor afrondfouten. Ook het grote dyna
misch bereik van de verschillende variabelen speelt hierbij een belangrijke rol. Dit
alles heeft er toe geleid om een fioating-point DSP voor implementatie te kiezen
(zie hfst. 3).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gebruikte hardware en wat daarmee
samenhangt. Na een korte bespreking van het gebruikte DSP-board en enkele
begrippen die men bij het gebruik hiervan tegenkomt, worden de voor- en na
delen van het gebruik van de programmeertaal C toegelicht. Het merendeel van
dit hoofdstuk wordt besteed aan de gerealiseerde koppeling van een bestaand
ADC/DAC-board met het gebruikte DSP-board. De hiervoor geschreven pro
grammaroutines worden eveneens toegelicht.

4.1 Algemeen

4.1.1 Het pDSP-board

Binnen de vakgroep ESP is, in het kader van een afstudeeropdracht, een pa
rallel DSP-board (pDSP) ontwikkeld [Hoek93]. Dit board bevat twee parallelle
TMS32ÜC4ü's, elk uitgerust met 64 KW l local geheugen. De DSP's zijn aan
elkaar gekoppeld door een 16 KW globaal geheugen en een speciale bidirectionele
communicatiepoort.

De TMS32üC4ü is speciaal ontworpen voor het gebruik in een multi-DSP om
geving. Om deze reden is de DSP o.a. uitgerust met een zestal bidirectionele
communicatiepoorten en een globale bus voor het aansturen van door meerdere
DSP's gedeelde geheugens en devices. Door de uitgebreide I/O-faciliteiten van de
TMS32üC4ü, kunnen op een hoge snelheid gegevens door een DSP-netwerk ge
transporteerd worden. Dit alles zonder de voortgang van het lopende programma
te verstoren.

De TMS32üC4Ü maakt gebruik van 32 bits voor het representeren van een
integer of een fioating-point getal. Elke instructie is slechts 1 word groot en
de TMS32üC4Ü is in staat om alle instructies binnen één instructiecyclus2 uit te

11 KW = 1024 words, 1 word = 32 bits
2Een instructiecyc1us bestaat uit twee klokcyc1i.
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voeren. Ook kan de DSP diverse instructries, zoals optellen en vermenigvuldigen,
parallel uitvoeren.

Voor de communicatie met andere systemen zijn de DSP's op het pDSP-board
aangewezen op de IMS-bus en de Dual-Sub-Bus (DSB). Deze bussen worden ge
bruikt door apparatuur van de vakgroep EMV resp. de faculteit Natuurkunde.
Ook zijn er nog enkele communicatiepoorten gereserveerd voor communicatie met
andere TMS320C40's, bijv. op een tweede pDSP-board. Voor de koppeling van
simpele hardware zoals ADC's en DAC's, kan gebruik worden gemaakt van de lo
kale bus van de TMS320C40. Voor gedetailleerde informatie over de TMS320C40
wordt verwezen naar [TIc40].

4.1.2 De JTAG-interface en het emulatieprogramma

Het pDSP-board is d.m.v. een JTAG-interface gekoppeld aan een PC. Hiervoor
is de PC uitgerust met een speciale uitbreidingskaart (XDS510). De JTAG
interface is een industriestandaard om processoren van buitenaf te kunnen volgen
en te besturen. Diverse processoren kunnen d.m.v. een kettingstructuur aan één
JTAG-interface worden gekoppeld. Het volgen en besturen van de processors
gebeurt met zogenaamde emulatieprogramma's (ookwel emulatoren) die op de
PC draaien. Op deze manier kan de ontwerper zijn software testen.

Met het 'load'-commando van het emulatieprogramma wordt via de JTAG
interface, het DSP-programma direct in het geheugen van de DSP geladen. Hier
bij moet de geheugenindeling van de DSP wel bij het emulatieprogramma bekend
zijn. Opdrachten om dit kenbaar te maken, worden gewoonlijk in het initialisa
tiebestand van het emulatieprogramma geplaatst (zie bijlage A). Mocht het zo
zijn dat er gegevens moeten worden geladen in een stuk DSP-geheugen dat niet
door de emulator wordt herkend, dan genereert het programma een foutmelding.

Het is ook mogelijk om tijdens het opstarten van het pDSP-board, aan de hand
van de stand van enkele dipswitches te bepalen waar de DSP zijn programmacode
vandaan moet halen [Hoek93]. Hierbij is het mogelijk om het DSP-programma
uit een EPROM te halen, die zich op het pDSP-board bevindt. Dit wordt echter
alleen gedaan wanneer de desbetreffende software uitontwikkeld is en/of wanneer
het pDSP-board 'stand alone' moet werken.

Een ander gebruik van de JTAG-interface is het starten en doorlopen van
de software. Op diverse plaatsen kunnen 'breakpoints' worden gezet. Op deze
manier kan op vaste plaatsen in het programma de toestand van het programma
worden bekeken. Wanneer het DSP-programma in C is geschreven, is het mogelijk
om de inhoud van de diverse variabelen te tonen en te veranderen.

Informatie in het geheugen van de DSP kan d.m.v. het 'memory save'-com
mando in een bestand worden opgeslagen. De informatie in dit binaire bestand
kan d.m.v. het conversieprogramma COFF2ASC, welke is beschreven in bijlage E,
omgezet worden naar ASCII-vorm. Op deze manier kan men de informatie naar
bijv. het wiskundige programma MatLab transporteren.
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4.1.3 Het besturingssysteem OS/2
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Voor het volgen van beide DSP's op het pDSP-board is het nodig om twee versies
van het emulatieprogramma tegelijkertijd op de PC te draaien. Daarom wordt
het besturingssysteem OS/2 op de PC gebruikt. Dit besturingssysteem heeft
als voordeel dat het over 'pre-emtive multitasking' capaciteiten beschikt. Dit
betekent dat de processortijd op een efficiënte wijze over de lopende programma's
wordt verdeeld zonder dat een programma alle processortijd kan 'opslokken'. De
huidige versies van MS-DOS en MS-Windows bezitten deze eigenschap niet.

Wanneer slechts één DSP op het pDSP-board wordt gebruikt, is het mogelijk
om de MS-DOS versie van het emulatieprogramma te gebruiken. Hiertoe moet
het pDSP-board zo ingesteld worden dat de JTAG-interface slechts aan één DSP
gekoppeld is. Dit omdat de MS-DOS versie geen meerdere processoren in de
'JTAG-ketting' aankan.

4.2 Het gebruik van de programmeertaal C

Bij het realiseren van signaalverwerkende algoritmen is vooral de gebruikte reken
tijd van belang. Deze rekentijd wordt o.a. bepaald door het aantal instructies en
de opbouw van het programma. Door gebruik te maken van een assembler, heeft
een programmeur hierin alle vrijheid. Echter, door het steeds complexer worden
van de processoren en de algoritmen, is de tijd nodig voor het programmeren van
een algoritme toegenomen en de kans op fouten vergroot.

Mede door de komst van nieuwe compilertechnieken die vergaande optimalise
ring van de geproduceerde code mogelijk maken, is het gebruik van de program
meertaal C voor het programmeren van DSP's toegenomen. Dit is zeker geval bij
het gebruik van fioating-point DSP's. Dit omdat hier de noodzaak van schaling
van de diverse variabelen is weggevalen.

Enkele belangrijke voordelen van het programmeren van DSP's in C zijn:

• De tijd nodig voor het implementeren van een algoritme is aanzienlijk min
der in vergelijking tot het gebruik van machinetaal. Dit komt niet alleen
door het gebruik van een hogere programmeertaal waardoor o.a. registers
en geheugenadressen automatisch worden toegekend; ook de gestandaardi
seerde C-routines verlost de programmeur van veel werk. Hier komt nog
eens bovenop dat het hergebruik van programmatekst in de vorm van pro
grammamodulen, wordt bevorderd.

• De kans op fouten wordt aanzienlijk verkleind. Door de uitgebreide debug
faciliteiten van het emulatieprogramma, kunnen eventuele fouten snel wor
den opgespoord.

• De programmeur hoeft in principe niet te beschikken over kennis van de
achterliggende architectuur van de gebruikte DSP. De compiler beschikt
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hierover immers alle informatie. De compiler beschikt ook over informa
tie over fouten in de processor (silicon bugs). Deze fouten manifesteren
zich meestal bij een bepaalde opeenvolging van instructies. Zo'n bepaald
codefragment wordt dan door de compiler herkend en omzeild door her
rangschikking van de instructies.

• De overstap van een simulatieprogramma draaiend op bijv. een PC naar een
DSP-implementatie, wordt door het gebruik van C aanzienlijk kleiner. Dit
is zeker het geval wanneer men bij het schrijven van het simulatieprogramma
rekening houdt met het aansturen van diverse randapparaten van de DSP,
zoals ADC's en DAC's.

Naast deze grote voordelen zijn er ook een aantal nadelen waar men terdege
rekening mee moet houden. Deze nadelen omvatten:

• De gegenereerde programma's zijn doorgaans groter in omvang in vergelij
king met programma's geschreven in machinetaal. Wil men een programma
omwille van de snelheid, in het interne geheugen van de DSP plaatsen, dan
kan dit door de beperkte omvang van het internft geheugen, problemen op
leveren.

• Specifieke functies van de gebruikte processorarchitectuur die men alleen
bij DSP's aantreft, zijn moeilijk direct vanuit C te benaderen. Voorbeelden
hiervan zijn het gebruik van circulaire buffers en 'reversed-carry' adresse
ring. Deze laatste wordt o.a. gebruikt bij het FFT-algoritme. Dit probleem
kan worden omzeild door de routines die van deze functies gebruikmaken,
in machinetaal te schrijven en daarna aan het C-programma te koppelen.
Hiervoor moeten wel een aantal 'spelregels' in acht worden genomen [TIc].

• C-compilers hebben de eigenschap niet erg kritisch te zijn m.b.t. het gebruik
van verschillende datatypen en programmaconstructies. Met als resultaat
dat de compiler geen foutmeldingen genereert, maar dat het programma
niet functioneert. Daarom is het noodzakelijk om over een gedegen kennis
van C te beschikken. Deze kennis kan men het beste opdoen onder MS
DOS omdat voor dit platform betere compilers en debuggers beschikbaar
zijn (zoals Borland C++ v3.1).

• De snelheid van een geoptimaliseerd programma zal altijd lager zijn dan
een equivalent programma dat puur in machinetaal is geschreven. Door het
opdoen van ervaring, kan men echter C-programma's gaan schrijven die de
compiler helpen snelle code te produceren.

Het moge duidelijk zijn dat de voordelen van het gebruik van de programmeer
taal C opwegen tegen de nadelen. De gebruikte compiler is krachtig genoeg om
hele programma's in C te schrijven. Zoals we zullen zien in de volgende paragraaf,
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is het zelfs mogelijk om interrupt routines in C te schrijven. Ook levert Texas In
struments een heel scala aan kant-en-klare routines om de specifieke functies van
de TMS320C40, zoals de communicatiepoorten, vanuit C te gebruiken [TIpar).

4.3 Koppeling Analog Interface Board

4.3.1 Algemeen

Binnen de vakgroep ESP is het de eerste keer dat het pDSP-board voor een
bepaalde toepassing wordt gebruikt. Om nu het pDSP-board echt te gebruiken
waarvoor het gemaakt is, namelijk het verwerken van signalen, is het noodzakelijk
om minimaal één ADC en één DAC aan het pDSP-board te koppelen.

Om niet te veel tijd te besteden aan het ontwerpen en maken van een nieuw
ADCjDAC-board, is gekozen om een bestaand ADCjDAC-board aan het pDSP
board te koppelen. Er is gekozen voor het Analog Interface Board (AIB) van
Texas Instruments dat gebruikt wordt bij het SWDS DSP-systeem. Dit systeem
is opgebouwd rondom de DSP TMS320C25.

Het AIB bevat één ADC en één DAC. Deze zijn beide 12 bits en kunnen
beide een snelheid van 100 Ksamplejs aan. Op het board bevindt zich tevens
een programmeerbare pulsgenerator die gebruikt kan worden voor het genereren
van het startsignaal voor de conversie van de ADC. Op deze manier vindt het
bemonsteren van het aangeboden signaal op equidistante tijden plaats, en is
daarmee onafhankelijk van het verloop van het DSP-programma. Het einde van
een conversie wordt kenbaar gemaakt d.m.v. een apart signaal. Dit signaal kan
gekoppeld worden aan een interruptlijn van de DSP. Op deze manier kan de DSP
via een interruptroutine, de samples binnenlezen.

Ter voorkoming van aliasing, zijn voor de ADC en na de DAC een aantal
filters geplaatst. Door instelling van een aantal weerstanden en condensatoren,
wordt de afsnijfrequentie bepaald. Deze is in de standaardconfiguratie 4,7 KHz
en zodoende geschikt om met een bemonsteringsfrequentie van 10 KHz of hoger
te werken.

Op het board is er tevens nog plaats voor wat extra geheugen. Hier wordt
echter geen gebruik van gemaakt. Een speciaal uitbreidingsslot kan gebruikt
worden om een tweede set van één ADC en één DAC op het board aan te sluiten,
zonder dat hiervoor extra componenten voor de besturing nodig zijn (zie § 4.3.3).

4.3.2 Koppeling met lokale bus van een TMS320C40

Het gebruikte AIB is oorspronkelijk ontworpen voor het gebruik van de DSP
TMS320C10 [Tlaib). Dit type DSP kan in een IC-voet op het AIB geplaatst wor
den, waarna de DSP samples kan lezen en schrijven. Om deze reden is de timing
van de signalen op het AIB gebaseerd op de timing van de DSP TMS320C10.
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Door nu een verloopstuk te maken, bestaande uit een printje dat aan de ene
kant in de IC-voet van de DSP op het AIB wordt geplaatst en aan de andere kant
via een bandkabel een verbinding met het gebruikte DSP-board vormt, kan het
AIB door verschillende DSP-systemen worden bestuurd. Enige aanpassing van de
gebruikte controlesignalen is wel noodzakelijk. Deze strategie is al gevolgd bij het
SWDS DSP-systeem. Echter, door de verschillen tussen het SWDS DSP-systeem
en het pDSP-board is het noodzakelijk een nieuw verloopstuk te maken.

Om tot een degelijk ontwerp te komen, worden de signalen aangeboden door
de lokale bus van de TMS320C40 en de signalen benodigd voor het AIB, met
elkaar vergeleken. In fig. 4.1 is het tijddiagram van beide gegeven.

Hl

R/W
I
I
I, ,

STRB M 11 1\ 11
I I

RDY \Jj I \JjI
I, I ,

DO..31 CJ !( i iHI
I I , I

AO..30 H i) [( i)
I , I ,

lOS n 11 i\ il
I I I
I I I, I I
I I ,

DEN ::\ :/ I
I

I , , I, , ,
i i i\ :/WE , ,

I
I

Figuur 4.1: Timing signalen koppeling Analog Interface Board

Alle signalen van de lokale bus zijn gerelateerd aan het kloksignaal Hl. Een
lees- of schrijfactie wordt aangeduid door een puls van het signaal STRB. Of
het hierbij gaat om een lees- of schrijfactie wordt aangeduid door het signaal
R/W. Het einde van een actie wordt van buitenaf kenbaar gemaakt d.m.v. het
signaal RDY. Ook is in fig. 4.1 aangegeven wanneer het adres en de data geldig
(moeten) zijn. Het lOS-signaal is aktief wanneer een specifiek deel van het lokale
geheugen dat voor 1/0 gereserveerd is, wordt aangesproken. Het lOS-signaal is
geen onderdeel van de lokale bus, maar is bedoeld om externe hardware op de
uitbreidingsconnectoren van het pDSP-board (J28/29) te adresseren.

Het AIB verwacht voor een lees- of schrijfactie twee aparte signalen: DEN
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resp. WEN. Deze signalen moeten worden samengesteld uit de signalen lOS,
STRB en R/W. Dit kan eenvoudig door gebruikt te maken van een TTL IC dat
bekend staat onder de naam 3 naar 8 multiplexer. De adres- en datalijnen kunnen
zonder aanpassing op het AIB worden aangesloten. Omdat het AIB slechts enkele
adresseerbare registers bevat, hoeven slechts 3 adreslijnen te worden gebruikt.
Ook het kloksignaal levert geen problemen op.

Een ander punt is het End Of Conversion (EOC) signaal dat het einde van een
conversie van de ADC aangeeft. Wanneer een DSP van het type TMS320CIO of
TMS320C25 (SWDS) gebruikt wordt, kan gekozen worden om dit signaal naar een
interruptlijn (INT) of naar een algemene IO-pin (BlO) te voeren. Bij het gebruik
van de eerste interruptlijn van de TMS320C40 (UFO), is deze keuze overbodig.
Dit omdat softwarematig de functie van deze lijn kan worden ingesteld. Er is
gekozen om het EOC-signaal via de BlO-lijn naar de UFO-pin te laten lopen.

Al met al, kunnen bovenstaande beschouwingen worden verwerkt in een com
pact ontwerp van het verloopprintje. Hiervan is het schema weergegeven in
fig. 4.2.

AIB-U49
74Fl38

~------lA OD------.. WE
B I DEN
C 2

pDSP-J28/29

R/WO
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Figuur 4.2: Schema koppeling Analog Interface Board

In het ontwerp wordt geen gebruik gemaakt van het RDY-signaal. Dit signaal
wordt gebruikt voor het beëindigen van een lees- of schrijfactie. Om toch het einde
van een lees- of schrijfactie aan te duiden, wordt gebruik gemaakt van een intern
RDY-signaal. Door deze methode kan men softwarematig de lengte van een lees
of schrijfactie instellen. Dit kan worden gedaan, door de juiste waarde in het
Memory Interface Control register te schrijven (zie [Tlc40], hfst. 7). Normaal
gesproken wordt het initialiseren van dit register uitgevoerd tijdens de algemene
initialisatie van een DSP-programma. Het is echter ook mogelijk om dit tijdens
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het opstarten van het emulatieprogramma uit te voeren. Hiertoe worden de
desbetreffende commando's in het initalisatiebestand van het emulatieprogramma
geplaatst (zie bijlage A).

4.3.3 Een tweede ADC

Voor het realiseren van een demonstratieopstelling van een adaptief filter, is het
nodig om zowel het ingangssignaal als het referentiesignaal te meten. Daarom
zijn er twee ADC's nodig. Bij het ontwerp van het AIB is al rekening gehouden
met het aansluiten een extra ADC en DAC. Op een uitbreidingsconnector zijn na
genoeg alle digitale signalen voor een 16 bits ADC en DAC aanwezig (zie [TIaib]).

Er is gekozen voor een exacte kopie van het bestaande ADC-gedeelte met de
anti-aliasing filters. Ook de gebruikte ADC is hetzelfde. Doordat deze 12 bits is,
houden we 4 bits over voor input. Aan deze 4 bits zijn een viertal dipswitches
gekoppeld waarvan de stand samen met de waarde van de ADC wordt ingelezen.
Op de print is ook rekening gehouden voor het maken van een excate kopie van het
DAC-gedeelte. Doordat de gebruikte DAC ook 12 bits is, worden de 4 resterende
bits gebruikt om 4 LED's aan te sturen.

4.3.4 De AIB C-routines

Om de ontwikkeltijd voor DSP-programma's te verkorten, zijn voor het gebruik
te AIB een aantal C-routines geschreven. Deze routines kan men eenvoudig in
allerlei soorten DSP-programma's gebruiken. Eerst een inventarisatie van de be
nodigde functies:

• Het AIB moet geïnitialiseerd worden. Hierbij kan de gewenste bemonste
ringstijd worden aangegeven. Na het initialiseren zijn de andere functies te
gebruiken.

• De ADC's moeten gelezen kunnen worden. Hierbij wordt de waarde op de
ingang van de ADC in Volts weergegeven. Een aparte functie moet aan
kunnen geven of er nieuwe data van de ADC's voor handen is.

• De DAC's moeten aangestuurd kunnen worden. Hierbij wordt de gewenste
waarde op de uitgang van de DAC in Volts opgegeven.

• De stand van dipswitches en de LED's moeten gelezen resp. aangestuurd
kunnen worden. Voor aansturing van de LED's is het ook zinvol om slechts
één LED te aan te kunnen spreken.

Tijdens de initialisatie wordt het AIB zodaning ingesteld dat de ADC's wor
den gestart met het signaal uit de programmeerbare pulsgenerator, en dat de
waarde die naar de DAC's wordt geschreven direct op de uitgang van de DAC
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Tabel 4.1: Adressen functie"",s,--,A":-,,-,,,-IB~ _
I adres lIezen Ischrijven

0 EOC-signalen status register
1 deler bemonsterpulsgenerator
2 ADC 0 DAC 0
3 ADC 1 + LED's DAC 1 + dipswitches
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verschijnt en niet pas bij de volgende bemonstering. De waarde van de deler van
de pulsgenerator is gelijk aan Tsamp * !CLKOUT - 1.

De EOC-signalen van de ADC's genereren een interrupt3
. De interruptroutine

leest de waarde van de ADC's (en de dipswitches) en plaatst deze waarde in een
array die een kopie bevat van de lees- en schrijfadressen 2 en 3 (zie tabel 4.1).
Wanneer om de waarde van de ADC wordt gevraagd, vindt vanuit deze kopie een
omzetting naar het aantal Volts plaats. Het kopie-array wordt ook gebruikt voor
het samenstellen van de data voor de DAC en de LED's.

Speciale aandacht vraagt het tijdstip wanneer de data voor de DAC en de
LED's uit het kopie-array naar het AIB worden geschreven. Op dit moment
gebeurt dat direct. Het kan ook gewenselijk zijn om dit tijdstip tot de volgende
bemonstering uit te stellen. Op dat moment verliezen de LED's hun algemene
functie omdat ze dan gesynchroniseerd worden met de bemonsteringen. Door het
ontwerp van het gebruikte AIB geldt dit voor de dipswitches altijd; deze data
wordt alleen doorgegeven wanneer de ADC klaar is met een nieuwe conversie.

Hieronder volgt een opsomming van de geschreven C-routines die het pro
grammeren van het AIB eenvoudig maken. Bij elke functie is een beschrijving
voor de gebruiker gegeven. Hierbij worden twee mogelijke kanalen verondersteld:
o of 1. Hoewel de routines geen onderscheid maken, zijn op het moment alleen
aan kanaal 1 dipswitches en LED's gekoppeld. In bijlage B is de programmatekst
van de AIB-routines gegeven.

• int aib_initCint flags, float tsamp): Initialiseert het AIB voor het
gebruik van een bemonsteringstijd van tsamp seconden. De parameter
flags kan gebruikt worden om extra informatie aan de initialisatieroutine
mee te geven. Hier wordt op dit moment geen gebruik van gemaakt .

• int aib_event 0: Retourneert een waarde ongelijk aan nul wanneer er een
nieuwe conversie heeft plaatsgevonden.

3Er wordt al een interrupt gegenereerd wanneer slechts één ADC met een conversie klaar is.
Doordat beide ADC's voor wat de conversie zelf betreft, asynchroon werken, bestaat het gevaar
dat er twee interrupts gegenereerd worden. Dit treedt echter alleen op wanneer de laatste ADC
nog niet klaar is wanneer de data van de eerste ADC daadwerkelijk in de interruptroutine wordt
gelezen. Uit metingen is gebleken dat de conversietijden niet veel van elkaar verschillen en dat
er voldoende speling aanwezig is om het verschil op te vangen.
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• float aib_adcCint n): Retourneert de waarde van de ADC in Volts.
Hierbij is n het kanaalnummer (0 of 1). De waarde is de waarde aan de
ingang van de ADC en niet de waarde aan de ingang van het AIB. Hier
dient men rekening mee te houden wanneer men gebruik maakt van anti
aliasing filters.

• void aib_dac(int n. float v): Stelt de waarde aan de uitgang van de
DAC van kanaal n in op v Volts. Hierbij geldt ook dat dit de uitgang van
de DAC betreft en niet de uitgang van het AIB.

• int aib_sw (int n): Retourneert de stand van de dipswitches aangesloten
op de onderste 4 bits van de ADC-poort van kanaal n.

• void aib~ed(int n. int 1): Stelt de waarde in van de 4 LED's die
aangesloten zijn op de onderste 4 bits van de DAC-poort van kanaal n.
Hierbij dient rekening gehouden te worden dat een '1' op een bitpositie
in 1 de desbetreffende LED uitschakelt. Alleen de 4 LSB's van 1 worden
gebruikt.

• void aib~ed_on(int n. int 1): Schakelt de LED die zich op bitpositie
1 bevindt, aan. Hierbij is n het kanaalnummer.

• void aib~ed_off(int n.int 1): Schakelt de LED die zich op bitpositie
1 bevindt, uit. Hierbij is n het kanaalnummer.

In het voorbeeldprogramma in fig. 4.3, wordt een idee gegeven van de eenvoud
van het gebruik van de AIB-routines. Dit voorbeeldprogramma kan als basis
voor een willekeurig DSP-programma dienen; het bevat de stappen initialiseren,
sample inlezen en sample wegschrijven.
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#include "a ib.h"

#define TSAMP 100E-6

void mainO
{

int a;
float x;
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}

aib_init(O.TSAMP);

while(1)
{

while(!aib_event());

a = aib_sw(l);
aib_led(1.a) ;

if (aU)

x = aib_adc (1) ;
else

x = aib3dc(O);

}

1* initialise AlB *1

1* wait for new convers ion *1

1* read position dipswitches *1
1* output position to LEDs *1

1* determine which ADC to measure *1
1* read ADC 1 *1

1* read ADC 0 *1

1* output to DAC 0 *1

Figuur 4.3: Voorbeeldprogramma gebruik AIB-routines
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Hoofdstuk 5

Implementatie van de adaptieve
Laguerre filters

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de daadwerkelijke implementatie van de adap
tieve Laguerre filters. Na toelichting van de manier van opbouw van het program
ma, worden de afzonderlijke programmamodulen behandeld. Daarna wordt in het
kort het gebruik van het programma besproken. Tot slot worden enkele resultaten
m.b.t. de benodigde rekentijd in de vorm van benchmarks gegeven.

Voor de programmatekst van de diverse onderdelen van het programma wordt
verwezen naar bijlage C.

5.1 De algemene opzet

Het te realiseren programma moet te gebruiken zijn in een proefopstelling. Dit
betekent dat zowel een ingangssignaal als een referentiesignaal, gemeten moeten
worden. Door gebruikmaking van het Analog Interface Board (zie § 4.3), is men
in staat om deze twee signalen te bemonsteren. Aan de hand van de stand van
de dipswitches, kan het gewenste uitgangssignaal, bijv. het errorsignaal, worden
uitgestuurd. De acquisitie van signalen is afgeleid van het voorbeeld in fig. 4.3.
In feite is het alleen maar noodzakelijk om de routines van het adaptieve filter
tussen het lezen van de ingangssignalen en het schrijven van het uitgangssignaal
te plaatsen.

De eerste gedachte die opkwam bij het gebruik van de programmeertaal C
voor het programmeren van de DSP, was het omzetten van het simulatiepro
gramma voor implementatie op de DSP. Helaas was dit simulatieprogramma in
C++ geschreven en moest daarom herschreven worden. Door nu een aantal moge
lijkheden van C++ naar standaard C te vertalen (C++ emulatie), kan de object
georiënteerde gedachte achter het programma, en daarmee de gestructureerdheid,
behouden blijven.

In fig. 5.1 is hiervan een voorbeeld gegeven van een object in de vorm van
een ruisgenerator in zowel C++ als C. Door nu alle data die bij één ruisgenera
tor hoort in een structure te plaatsen, kunnen meerdere ruisgeneratoren dezelfde
functies gebruiken. Hiervoor wordt het adres van de structure als parameter
aan een functie meegegeven. Wanneer men de geproduceerde code van een C++
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class NorSE
{

Implementatie van de adaptieve Laguerre filters

struct
{

public:
void
float
float

private:
float

}

main()
{

init(int seed);
next_value 0 ;
value;

n [10J ;

float value;
float n [10J ;

} NOrSE;

void noise_init(NOrSE *n, int seed);
float noise_next_value(NOrSE *n);

mainO
{

}

NorSE nl,n2;

n1.init(-l);
cout « nl.next_value();

n2.init(-2);
cout « n2.next_value();

(C++)

}

NorSE nl,n2;

noise_init(&nl,-l);
printf (IIYofIl ,noise_next_value(&n1)) ;

noise_init(&n2,-2);
printf(IIYofIl,noise_next_value(&n2));

(Standaard C)

Figuur 5.1: Voorbeeld C++ emulatie in standaard C

programma zou bekijken, zou men zien dat dit op dezelfde manier is geïmple
menteerd.

Bovenstaande methode is gevolgd voor het programmeren van een filterbank.
Een adaptief filter wordt verkregen door aan een filterbank een adaptief algorit
me te hangen. Zo'n algoritme heeft meestal extra data nodig dat dan ook wordt
ondergebracht in een structure. Door nu zowel het adres van de structure beho
rend bij de filterbank, als het adres van de structure behorend bij het adaptief
algoritme, als parameter aan een functie mee te geven, onstaat het idee wat in
C++ bekend staat onder de naam 'heritage': het erven van eigenschappen van
een ander object. Deze methode is toegepast voor het programmeren van een
adaptief Laguerre filter.

In het algemeen geeft deze methode een programma dat eenvoudig is uit te
breiden met andere typen filterbanken of adaptieve algoritmen. Daarentegen
kost het wat extra rekentijd; bij elke funetieaanroep moeten de adressen van
de structures als parameter worden meegegeven. Dit probleem kan grotendeels
worden opgelost door de argumenten in registers aan de functies mee te geven.
Daarentegen biedt het gebruik van struetures voordelen. Door gebruik te maken
van geïndexeerde adressering, kunnen de elementen van een strueture efficiënt (in
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termen van gebruikte rekentijd) worden geadresseerd.
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Het programma is opgebouwd uit drie modulen: het hoofdprogramma, de fil
terbankmodule en een module met een adaptief algoritme. Voor deze laatste kan
gekozen worden uit het RLS of het LMS-algoritme. Daarnaast is de AIB-module
nodig voor het inlezen en uitsturen van signalen. Deze beschouwen we echter hier
als standaard, net zoals de 'runtime support library' die o.a. de mathematische
routines bevat.

5.2 Het hoofdprogramma

Het hoofdprogramma heeft als taak om de functies die de andere modulen bie
den aan elkaar te koppelen. Het vormt hierdoor het hart van het programma.
Hier worden alle parameters ingesteld zoals die gebruikt worden door de andere
modulen: bijv. het type filter, de pool van het gebruikte Laguerre filter en de
adaptatieconstante. Door het aanroepen van initialisatieroutines van de desbe
treffende modulen, wordt deze informatie naar de module overgebracht.

Na het initialiseren van het AIB, worden de volgende taken sequentieel door
het hoofdprogramma in een oneindige lus uitgevoerd:

• Het wachten op het einde van een conversie. Daarna worden het ingangs
en het referentiesignaal ingelezen.

• Het ingangssignaal wordt doorgegeven aan de filterbankmodule die op zijn
beurt een update van de filterbank verzorgt.

• Nu de nieuwe uitgangen van de filterbank bekend zijn, wordt een adaptatie
routine in de desbetreffende module aangeroepen. Deze heeft als parameter
o.a. het referentiesignaal.

• De nieuwe waarde van het uitgangssignaal van het adaptieve filter is bekend;
het errorsignaal kan berekend worden.

• Afhankelijk van de stand van de dipswitches, wordt er een bepaald signaal
uitgestuurd. Er kan gekozen worden uit het ingangssignaal, het referentie
signaal, de uitgang van het adaptieve filter of het errorsignaal. Daarnaast
kan gekozen worden uit een stapresponsie van het Laguerre filter of het
Laguerre spectrum.

Het uitsturen van de stapresponsie van het Laguerre filter of het Laguerre
spectrum wordt begeleid door een triggersignaal aan de uitgang van LED 2.
Door het anti-aliasing filter aan de uitgang van de DAC uit te schakelen, kan
de stapresponsie of het spectrum op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt worden.
Het signaal wordt op juiste schaal uitgestuurd, m.a.w. de waarde 1 wordt als 1
Volt uitgestuurd.
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5.3 De filterbankmodule

De filterbankmodule bestaat hoofdzakelijk uit twee routines: één voor initialisa
tie (filtbank...init 0) en één voor de update (filtbank_updateO). Een derde
routine wordt door de update-routine gebruikt voor het berekenen van de uit
gangswaarde van het filter.

5.3.1 De initialisatieroutine

Tijdens het initialiseren wordt d.m.v. een funetieparameter aangegeven welk type
filterbank moet worden gerealiseerd. Men heeft hier de keuze uit de types FIR,
Laguerre en het gemodificeerde Laguerre filter. Als extra parameter dient voor
de Laguerre filters de pool opgegeven te worden (ç bij het Laguerre filter en ()
bij het gemodificeerde Laguerre filter). Tijdens de initialisatie worden een aantal
constanten uitgerekend en opgeslagen. Deze constanten hebben betrekking op de
vermenigvuldigers zoals deze voorkomen in de diverse filterseeties.

5.3.2 De update-routine

De taak van de update-routine is het doorrekenen van de diverse filterseeties.
Om de snelheid van het programma op te voeren, worden pointers gebruikt om
de variabelen die de ingang, de uitgang en de tijdvertrager van een filterseetie
representeren, te adresseren. In fig. 5.2 is dit principe grafisch weergegeven.

s

1

In uit

(start) s

1

In uit

(einde)

Figuur 5.2: Gebruik pointers bij update filterbank

Door nu de pointers één plaats op te schuiven, kan de volgende filterseetie
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doorberekend worden. Een probleem dat hierbij ontstaat is dat de eerste in
gangspointer (in) naar x moet wijzen en daarna naar u [oJ. Dit probleem kan
worden opgelost door de variabele x voor het array u in de structure van de fil
terbank te plaatsen (zie bijlage C.2). De compiler zorgt er nu voor dat x juist
voor het eerste element van array u in het geheugen wordt geplaatst.

De update-routine kan voor alle geïmplementeerde typen filterbanken gebruikt
worden. Aangezien het type filterbank tijdens de initialisatie wordt opgeslagen,
kan de routine zien om welk type het gaat. Door gebruik te maken van het
switch-statement, wordt de juiste update verzorgd.

In fig. 5.3 is het realisatieschema van de filtersectie Ho(z) van het ALF ge
geven. De daarbij afgebeelde C-statements geven een indruk van de numerieke
complexiteit.

Bij het realiseren van Hl (z) heeft men de keuze uit twee vormen (zie fig. 5.4
en 5.5). In [Valc93] zijn deze vormen onderzocht op quantisatie-effecten. Hier
bij werd uitgegaan van fixed-point berekeningen. Met het gebruik van 32 bits
fioating-point berekeningen, spelen quantisatie-effecten geen voorname rol meer.
Er kan nu een keuze gemaakt worden aan de hand van de benodigde rekentijd.
Deze verschilt echter nauwelijks. Er dienen altijd twee vermenigvuldigingen, één
optelling, één aftrekking en minimaal vier geheugenacties gemaakt te worden.
Een verschil kan veroorzaakt worden door de mate waarin de compiler de code
kan optimaliseren.

Voor de realisatie van de filtersecties van het LDAF geldt hetzelfde als voor
het ALF: de benodigde rekentijd bepaalt de keuze (zie fig. 5.6 t/m 5.8). Bij
het realiseren is het mogelijk om de factor JO naar de gewichten te verplaatsen.
Deze factor kan men dan in de geadapteerde gewichten terugvinden. Dit zou de
snelheid van het programma iets verhogen, maar het verwerken en interpreteren
van eventuele resultaten bemoeilijken.

In de algemene update-routine is de tweede vorm van Hl (z) van zowel het
ALF als het LDAF, geïmplementeerd. Later is er voor elk type filter een aparte
update-routine geschreven. Dit om de snelheid van het programma te verhogen.
Bij deze routines is de eerste vorm van Hl (z) van het ALF en het LDAF gebruikt
voor implementatie.
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_lil__.~1-ç2

L-<:
T

eb

out
out = s + ca*in;
s = cb*out;

Figuur 5.3: Realisatiesehema Ho(z) ALF

lil

eb

eb

out
out = s - cb*in;
s = in + cb*out;

Figuur 5.4: Realisatiesehema HI(z) ALF; eerste vorm

lil

eb

eb

out

t = in + cb*s;
out = s - cb*t;
s = t;

Figuur 5.5: Realisatiesehema HI(z) ALF; tweede vorm
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ca

()

eb

out
out = s + ca*in;
s = cb*out;

In

Figuur 5.6: Realisatieschema Ho(z) LDAF
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cc

()

eb
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t = cc*in
out = s - t;
s = t + cb*out;

Figuur 5.7: Realisatieschema H1(z) LDAF; eerste vorm
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t = cc*in + cb*s;
out = s - t;
s = t;

Figuur 5.S: Realisatieschema H1(z) LDAF; tweede vorm
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5.3.3 Het berekenen van de uitgangswaarde

Een aparte routine (filtbank_calc_output () ) berekent de nieuwe uitgangswaar
de van de filterbank door het bepalen van een gewogen som van de uitgangen van
de filtersecties. Deze routine wordt aan het eind van elke update-routine aange
roepen. Ook wordt deze routine aan het eind van een RLS-update aangeroepen
om de uitgangswaarde met de nieuwe gewichten uit te rekenen.

Om de C-compiler de mogelijkheid te geven om voor deze routine snelle code
te genereren, is deze routine als een 'inline'-functie uitgevoerd. Dit betekent dat
wanneer de compiler met de juiste optie is aangeroepen (-x1 of -x2), deze niet een
functieaanroep maar de code van de desbetreffende functie op de plaats van de
aanroep plaatst. Dit scheelt niet alleen de overhead van een functieaanroep, maar
de geplaatste code kan samen met de omliggende code worden geoptimaliseerd.
Het resultaat is een iets groter maar sneller programma. Er zijn echter wel
restricties aan 'inline'-functies verbonden. Deze hebben o.a. betrekking op de
grootte van de functie en het gebruik van programmalussen (zie [TIc], §2.5).

5.4 Het RLS-algoritme

De module met het RLS-algoritme bevat twee routines: de initialisatieroutine
(rls_initO) en de adaptatieroutine (rls_updateO). In een structure is er o.a.
plaats voor de hulpvector h. en de matrix P.

5.4.1 De initialisatieroutine

De initialisatieroutine initialiseert de matrix P op óI. De waarde van 8 wordt als
parameter aan de functie meegegeven. Een andere parameter is de waarde van de
adaptatieconstante Jl. Deze waarde wordt opgeslagen in de structure. Ook wordt
eenmalig de reciproke waarde van Jl berekend en in de structure opgeslagen. Deze
waarde wordt door de adaptatieroutine gebruikt en dient zodoende niet elke keer
berekend te worden1

.

5.4.2 De adaptatieroutine

De adaptatieroutine is de kostbaarste routine als het gaat om rekentijd. De
meeste winst kan dan ook hier worden behaald. Snelheidswinst is behaald door
gebruik te maken van pointers en door een alternatieve methode te gebruiken
voor het werken met, en het opslaan van de matrix P. Deze alternatieve methode
wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld in fig. 5.9. In dit voorbeeld is

1In vergelijking tot een vermenigvuldiging die 1 instructiecycius in beslag neemt, neemt een
deling met voldoende precisie 17 instructiecycii in beslag.
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de matrix-vector vermenigvuldiging !l = PM op twee verschillende manieren ge
lmplementeerd.

#define M 5
float h[M],P[M] [M],u[M];

int i,j;
float s;

for (i=O; i<M; i++)
{

s = 0;
for (j=O; j<M; j++)

s += P[i] [j]*u[j] ;
hei] = s;

}

}

#define M5
float h[M],P[M*M],u[M];

int i,j;
float s,*hp=h,*Pp=P;

for (i=O; i<M; i++)
{

s = 0;
for (j=O; j<M; j++)

s += *Pp++ * u[j];
*hp++ = s;

}

}

Figuur 5.9: Voorbeeld gebruik pointers en één-dimensionaal array voor matrix P

Normaal gesproken implementeert men een matrix d.m.v. een twee-dimensio
naal array (linker voorbeeld). Het uitrekenen van het adres van element P [i] [j]
kost hier de meeste tijd: het kost minimaal één vermenigvuldiging en één optel
ling.

Wanneer men een matrix-vector vermenigvuldiging uitvoert, worden de ele
menten van de matrix per rij geïndexeerd. Door de elementen in die volgorde
in een één-dimensionaal array te plaatsen, wordt het uitrekenen van het adres
van het volgende element triviaal (rechter voorbeeld). Men kan ook een pointer
gebruiken voor het indexeren van de elementen van een vector. Op deze manier
wordt de compiler gedwongen om een pointer te gebruiken. Dit komt de snelheid
van het programma ten goede. Een update van een pointer wordt immers door
de TMS320C40 binnen dezelfde instructie als waar hij werd gebruikt, uitgevoerd.

Voor het gebruik van de adaptatieroutine is het noodzakelijk dat de uitgangs
waarde van de filterbank met de oude gewichten vooraf is berekend. Dit om het
innovatiesignaal te kunnen berekenen. Deze uitgangswaarde wordt echter bij elke
update van de filterbank berekend en opgeslagen in de structure van de filterbank
zodat men hiervoor geen speciale maatregelen dient te treffen.

De waarde van het referentiesignaal wordt als parameter aan de functie mee
gegeven. De functie retourneert de nieuwe uitgangswaarde van de filterbank
berekend met de nieuwe gewichten.
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Als laatste dient vermeld te worden, dat bij de implementatie van het RLS
algoritme gekozen is voor de vorm van het RLS-algoritme waarbij de symmetrie
van matrix P gewaarborgd blijft ten koste van een aantal extra vermenigvuldi
gingen (zie § 3.3).

5.5 Het LMS-algoritme

Het LMS-algoritme staat bekend om zijn eenvoud van implementatie. Dit blijkt
ook hier. De initialisatieroutine (lms_init 0) doet niets meer dan het opslaan
van de adaptatieconstante a in de voor het algoritme bestemde structure.

De adaptatieroutine (lms_update 0) berekent de nieuwe gewichten w(n + 1)
aan de hand van de waarde van het referentiesignaal dat als parameter aan de
functie wordt meegegeven. De functie retourneert de waarde van het uitgangs
signaal van de filterbank uitgerekend met huidige gewichten w(n).

5.6 Compilatie en gebruik van het programma

Zoals eerder vermeld, bestaat het programma uit drie modulen. Hierbij wordt de
laatste module bepaald door de keuze van het adaptatie-algoritme. Na compilatie
worden de drie verkregen object-files (*. OBJ), samen met de AIB-routines en de
runtime library, verwerkt tot een programma, LAGDEMO genaamd.

Voor het compileren van het programma met het RLS-algoritme moeten de
volgende commando's uitgevoerd worden:

cl30 -q -x2 -dRLS_UPDATE lagdemo
cl30 -q -x2 -dRLS_UPDATE filtbank
cl30 -q -x2 -dRLS_UPDATE rls
Ink30 lagdemo filtbank rls .. \aib\aib -olagdemo.pca lagdemo.lnk

Het bestand lagdemo .lnk is een kopie van het bestand pdsp .lnk (zie bijla
ge A.3) waarvan de stack-grootte is teruggebracht van 256 words naar 128 words.
Op deze wijze is er meer ruimte beschikbaar voor de programmacode in het in
terne geheugen van de DSP.

Voor het compileren van het programma met het LMS-algoritme moeten de
volgende commando's uitgevoerd worden:

cl30 -q -x2 -dLMS_UPDATE lagdemo
cl30 -q -x2 -dLMS_UPDATE filtbank
cl30 -q -x2 -dLMS_UPDATE lms
Ink30 lagdemo filtbank lms .. \aib\aib -olagdemo.pca lagdemo.lnk



5.7 Benchmarks 45

Het opstarten van het emulatieprogramma geschiedt door het intypen van het
commando 'emua lagdemo .pca'. Hierdoor wordt het DSP-programma automa
tisch geladen in het geheugen van DSP A, de DSP waaraan het AIB gekoppeld
IS.

Door nu het 'run'-commando te geven, wordt het programma gestart. Aan
ADC 0 en ADC 1 dient het ingangssignaal resp. het referentiesignaal aangeboden
te worden. De uitgang van DAC 0 wordt bepaald door de stand van dipswitches
van het AIB (zie tabel 5.1).

Tabel 5.1: Functie DAC 0 m.b.t. stand dipswitches
I stand dipswitches ] functie DAC 0

off off off off ingangssignaal x(n )
off off off on referentiesignaal r(n)
off off on off uitgang adaptief filter y(n)
off off on on errorsignaal e(n)
off on off off impulsresponsie Laguerre filter
off on off on Laguerre spectrum

anders geen functie

Wanneer DAC 0 wordt gebruikt voor het uitsturen van de impulsresponsie van
het Laguerre filter of het Laguerre spectrum, is er op de uitgang waaraan LED 2
van het AIB verbonden is, een trigger-puls aanwezig. Deze kan gebruikt worden
voor het weergeven van de impulsresponsie of het spectrum op een oscilloscoop.
Tevens dient het anti-aliasing filter uitgeschakeld te worden.

5.7 Benchmarks

In deze paragraaf wordt de benodigde rekentijd als functie van de lengte van de
filterbank gepresenteerd. Dit wordt gedaan voor zowel het RLS als het LMS
algoritme. De benodigde rekentijd is gemeten door het signaal aanwezig op de
uitgang waaraan LED 0 van het AIB gekoppeld is, op een oscilloscoop zichtbaar
te maken.

Tijdens het wachten op het einde van een conversie wordt dit signaal laag
gemaakt. Wanneer er een nieuwe sample beschikbaar is, wordt het signaal hoog
gemaakt. Pas aan het einde van de berekeningen, wanneer weer begonnen wordt
met het wachten op het einde van nieuwe conversie, wordt het signaal weer laag
gemaakt. Door deze tijd op de oscilloscoop af te lezen, meet men de benodigde
rekentijd.

Het signaal heeft een herhalingstijd gelijk aan de bemonsteringstijd wanneer
de rekentijd korter is dan bemonsteringstijd. Wanneer dit niet het geval is, kan
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de DSP het rekenwerk niet aan.

In onderstaande tabel staan de resultaten van de metingen gegeven. Hierbij
is het verschil tussen het ALF en het LDAF verwaarloosd. Ter vergelijking is ook
de benodige rekentijd gegeven van een FIR-filter met het LMS-algoritme. Dit
DSP-programma, FIRLMS genaamd, wordt beschreven in bijlage D. Er werd
gebruik gemaakt van een bemonsteringsfrequentie van 10 KHz, m.a.w. een be
monsteringstijd van 100 flS. De tijden zijn gemeten met het pDSP-board draaiend
op een klokfrequentie van 32 MHz waarbij het errorsignaal werd uitgestuurd.

Tabel 5 2· Benchmarks..
ALF + RLS ALF + LMS FIR + LMS

orde rekentijd orde rekentijd orde rekentijd

1 21 flS 5 21 flS 25 18 flS
2 26 flS 10 28 flS 50 26 flS
3 33 flS 15 35 flS 75 34 flS
4 41 flS 20 42 flS 100 42 flS
5 50 flS 25 49 flS 125 50 flS
6 61 flS 30 56 flS 150 58 flS
7 72 flS 35 63 flS 175 65 flS
8 86 flS 40 70 flS 200 73 flS

45 76 flS 225 81 flS
50 83 flS 250 89 flS
55 90 flS 275 97 flS
60 98 flS



Hoofdstuk 6

De gerealiseerde proefopstelling

In dit hoofdstuk worden de metingen aan een gerealiseerde proefopstelling bespro
ken. Na bespreking van de proefopstelling, wordt het resultaat van de meting
van de onbekende overdracht gegeven. Deze meting is nodig voor het vinden
van een goede Laguerre parameters f.. Daarna worden de metingen besproken
aan een 7e orde ALF met het RLS-algoritme en aan een 15e orde ALF met het
LMS-algoritme. Tot slot wordt de adaptatie met het LDAF besproken.

6.1 De gebruikte opstelling

Het idee achter het gebruik van adaptieve Laguerre filters is het reduceren van
het aantal gewichten door gebruik te maken van een compacte signaalrepresen
tatie. Hiervoor moet de impulsresponsie van het onbekende filter met een gering
aantal Laguerre functies goed benaderbaar zijn. Daarom werd gekozen voor een
zwaar dempend akoestisch filter, omdat hiervoor een lange impulsresponsie werd
verwacht die goed te benaderen is met Laguerre functies met een relatief hoge ç.
Hierdoor zou de reductie van het aantal gewichten het beste te zien zijn.

/

MI xn

L2

pDSP

+
AIB

()
I-E---,--n-,--_ 0 0

Figuur 6.1: De gebruikte proefopstelling

In fig. 6.1 is het principeschema van de gerealiseerde proefopstelling weerge
geven. Deze opstelling staat bekend onder de naam 'cockpit-model'. Hier brengt
de luidspreker Ll het geluid van de motor voort, dat d.m.v. de microfoon MI
wordt gemeten. Dit geluid dringt in het vliegtuig door, waar de piloot (L2) in de
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microfoon van een zender (M2) praat. De signalen uit de luidsprekers zijn in de
proefopstelling afkomstig van een radio of een cassetterecorder.

De onbekende overdracht van buiten naar binnen het vliegtuig wordt hier
gerealiseerd door een doos verpakt in dempend materiaal. Door deze onbekende
overdracht te meten (systeemidentificatie), kan men het geluid van de motor in
microfoon M2 elimineren. De stem van de piloot fungeert hier als verstoring van
de meting (r2(n) in fig. 2.1). Deze stem is na adaptatie terug te vinden in de
vorm van het errorsignaal e(n). Dit signaal wordt naar buiten uitgestuurd en
kan via een koptelefoon beluisterd worden. Het gebruik van een koptelefoon is
noodzakelijk omdat het errorsignaal niet via een akoestische weg in het systeem
mag terug komen.

6.2 Meting van de onbekende overdracht

Voor een goede werking van het ALF is het noodzakelijk een geschikte waarde
voor ç te vinden. Dit vraagt enige voorkennis van het systeem. D.m.v. een
adaptief FIR-filter wordt de impulsresponsie van de onbekende overdracht h(k)
gemeten. Dit wordt gedaan met het DSP-programma, FIRLMS genaamd, dat in
bijlage D wordt beschreven.

M.b.v. het 'memory save'-commando van het emulatieprogramma, kunnen de
geadapteerde gewichten die de impulsresponsie van de onbekende overdracht re
presenteren, in een bestand bewaard worden. Dit bestand wordt geconverteerd
naar ASCII-formaat m.b.v. het programma COFF2ASC (beschreven in bijla
ge E), en in MatLab ingelezen. Op deze manier kunnen met de impulsresponsie
berekeningen worden uitgevoerd.

6.3 Methode bepalen geschikte ç voor het ALF

Voor het vinden van een geschikte ç als parameter voor het ALF, moet eerst
de lengte van de gebruikte filterbank M opgegeven worden. Deze M bepaalt de
orde van het filter. Daarna wordt voor de waarden °t/m 1 in stappen van 0,05
.van ç, het Laguerre spectrum Ih(Ç) van de gemeten impulsresponsie h(k) (hier in
vectornotatie opgeschreven) berekend door:

<Po (ç; k)
<PI (ç; k)

waarbij:

(6.1 )

(6.2)
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Figuur 6.2: Impulsresponsie van de onbekende overdracht verkregen d.m.v. een
adaptief FIR-filter

De door Laguerre functies benaderde impulsreponsie h'(e; k) kan berekend
worden door:

(6.3)

Als criterium voor het kiezen van het een geschikte e, wordt de energieinhoud
van impulsresponsie vergeleken met de energieinhoud van de benaderde impuls
responsie. De deze worden gegeven door resp.:

(6.4)

E(ll' (0) llT(OIl'(O
g(e)LM(OLÄt(Oh(O
Ir(OIh(e). (6.5)

In (6.5) is tevens te zien dat door de orthonormale eigenschap van de discrete
Laguerre functies, de energiehoud van de impulsresponsie gelijk is aan de ener
gieinhoud van het Laguerre spectrum.

De energieinhouden van impulsresponsies worden met elkaar vergeleken door
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beschouwing van de verhouding hiervan. Deze verhouding wordt {3 genoemd:

{3(ç) = E(!l(ç))
E(hJ .

Er wordt nu die ç voor het ALF gekozen, waarvoor {3(ç) maximaal is.

(6.6)

Bij elke aanvang van een experiment, wordt eerst de onbekende impulsrespon
sie gemeten. Daarna worden de bovenstaande berekeningen d.m.v. een MatLab
programma uitgevoerd. Door {3(Ç) grafisch weer te geven, kan men eenvoudig een
geschikte ç kiezen. De gekozen orde van het ALF en de gevonden ç worden in de
programmatekst van het DSP-programma ingevuld. Na compilatie kan het ALF
getest worden.

6.4 Adaptatie met het ALF

6.4.1 7e Orde ALF met RLS-algoritme

Na meting van de onbekende overdracht, dient een geschikte ç voor een bepaalde
orde van het ALF gekozen te worden. Er is gekozen voor een 7e orde filter
omdat voor deze orde de DSP het rekenwerk behorend bij het RLS-algoritme,
ruimschoots aan kan. Tevens wordt hiermee de compacte signaalrepresentatie bij
het gebruik van Laguerre functies gedemonsteerd.

In fig. 6.3 is {3(ç) voor een 7e orde ALF weergegeven. Er is gekozen voor
ç = 0,85. Voor deze waarde van ç, is 91 % van de oorspronkelijke energie van de
impulsresponsie terug te vinden in de impulsresponsie benaderd door Laguerre
functies. Deze benadering is terug te vinden in fig. 6.4.

In het DSP-programma is de matrix P van het RLS-algoritme geïnitialiseerd
op 200001. De gebruikte Jl had een waarde van 1. Een waarde van Jl = 0,99
leidde niet tot een stabiele toestand van de gewichten. Een mogelijke oorzaak
hiervan zijn de gebruikte signalen. Bij de proefopstelling worden muziek- en/of
spraaksignalen aan het systeem aangeboden. Bij de simulaties werd alleen gebruik
gemaakt van witte ruis. Ook kan de gekozen orde van het onbekende model te
laag zijn.

Na convergentie, die zoals bekend bij het gebruik van het RLS-algoritme snel
verliep, zijn de geadapteerde gewichten uit het geheugen van de DSP naar MatLab
getransporteerd. Deze gewichten vormen het Laguerre spectrum. In tabel 6.1 is
dit spectrum, samen met het berekende spectrum, in numerieke vorm gegeven.
De hierbij behorende impulsreponsie is, samen met de oorspronkelijke impuls
responsie, weergegeven in fig. 6.5. Hierbij is duidelijk een verschil te zien, maar
in het algemeen kan men zeggen dat de 'onbekende' impulsresponsie redelijk
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Figuur 6.3: f3(ç) bij een 7e orde ALF

wordt benaderd. Men moet zich hierbij wel realiseren dat beide impulsresponsies
gemeten zijn, en dat de onbekende overdracht aan verandering onderhevig is.

t 7e orde ALFT b I 6 1 La e aguerre spec ra
index berekend gemeten

0 0.282 0.264
1 0.801 0.784
2 -0.176 -0.284
3 -0.642 -0.652
4 -0.164 -0.191
5 -0.192 -0.219
6 0.067 0.163
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Figuur 6.4: De benaderde impulsresponsie bij een 7e orde ALF met ç = 0,85
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6.4.2 15e Orde ALF met LMS-algoritme

Bij het gebruik van het LMS-algoritme, kan door de lagere complexiteit hier
van, een hogere orde van het ALF gekozen worden dan bij het gebruik van het
RLS-algoritme. Er is daarom gekozen voor een 15e orde ALF. Hierdoor kan de
gemeten impulsreponsie beter door Laguerre functies worden benaderd. Deson
danks wordt ook hiermee de compacte signaalrepresentatie bij het gebruik van
Laguerre functies gedemonsteerd.

In fig. 6.6 is f3(Ç) voor een 15e orde ALF weergegeven. Er is gekozen voor
ç = 0,85 omdat deze waarde van ç ook bij het gebruik van het RLS-algoritme is
gekozen. Op deze manier kan men de resultaten enigszins vergelijken.

Voor deze waarde van ç, is 99% van de oorspronkelijke energie van de 'on
bekende' impulsresponsie terug te vinden in de impulsresponsie benaderd door
Laguerre functies. Deze benadering is terug te vinden in fig. 6.7.

In het DSP-programma is voor de waarde van de adaptatieconstante a van
het LMS-algoritme 0,0001 gekozen. Na convergentie zijn de geadapteerde gewich
ten uit het geheugen van de DSP naar MatLab getransporteerd. Deze gewichten
vormen het Laguerre spectrum. In tabel 6.2 is dit spectrum, samen met het
berekende spectrum, in numerieke vorm gegeven. De hierbij behorende impulsre
ponsie is, samen met de oorspronkelijke impulsresponsie, weergegeven in fig. 6.8.
Hierbij is duidelijk te zien dat de 'onbekende' impulsresponsie beter wordt bena
derd dan bij gebruik van een 7e orde ALF.

t 15e orde ALFT b 162 La e a.e;uerre spec ra
index berekend gemeten

0 0.282 0.242
1 0.801 0.810
2 -0.176 -0.102
3 -0.642 -0.563
4 -0.164 -0.137
5 -0.192 -0.131
6 0.067 0.078
7 0.267 0.238
8 -0.075 -0.142
9 -0.050 -0.177
10 0.081 -0.013
11 -0.074 -0.119
12 -0.262 -0.058
13 0.113 0.134
14 -0.083 -0.065
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Figuur 6.6: (3(ç) bij een 15e orde ALF
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Figuur 6.8: De geadapteerde impulsresponsie bij een 15e orde ALF met é, = 0,85

6.5 Adaptatie met het LDAF

De kwaliteit van de werking van het LDAF bleef achter op de werking van het
ALF. Een LDAF met () = 0,85 en het RLS-algoritme met f1 = 1 bleek niet
voldoende te convergeren; de gewichten bleven te veel variëren. Mogelijke oorzaak
hiervan is de structuur van het LDAF. De ingebouwde window-functie zorgt voor
een laagdoorlaat functie van de filtersecties. Hierdoor gaat veel vermogen van
het ingangssignaal verloren. Het resultaat is dat het LDAF niet goed in staat is
om de hogere orde functies bij te regelen om zo de overdracht te verfijnen.

Dit laatste bleek ook bij het gebruik van het LMS-algoritme. De geadapteer
de gewichten vormen een impulsresponsie die slechter de onbekende overdracht
benadert dan een ALF van dezelfde orde.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen

De voorgaande hoofdstukken beschreven de diverse onderdelen van de weg van
theorie naar een proefopstelling. Hieronder volgen een aantal resulaten in de
vorm van conclusies, die een bron vormen voor verder werk en/of onderzoek.

Het RLS-algoritme in zowel de standaard vorm als bij gebruikmaking van
UD-factorisatie, is bij een 16 bits representatie voor de getallen, numeriek in
stabiel. Het gebruik van een 32 bits representatie zal, zeker in het geval van
UD-factorisatie, een grote verbetering opleveren. Echter, het gebruik van een
32 bits representatie op een 16 bits DSP kost onevenredig veel extra rekentijd.
Hierdoor kunnen toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoge be
monsteringsfrequentie, onrealiseerbaar worden.

Het gebruik van de programmeertaal C voor het programmeren van de DSP,
levert snel correcte programma's op. De snelheid van de geproduceerde code kan
op allerlei manieren worden beïnvloed. Door het opdoen van ervaring en optimaal
gebruik te maken van de mogelijkheden van de compiler, doet de snelheid van
het programma niet veel onder voor een equivalent programma geschreven in
machinetaal.

De aan het pDSP-board gekoppelde AlB werkt zonder problemen. Een tweede
ADC maakt adaptieve signaalbewerking in de vorm van een proefopstelling mo
gelijk. M.b.v. de voor het AlB geschreven C-routines, kan men op een eenvoudige
wijze signalen inlezen en uitsturen. Bij het schrijven van een simulatieprogram
ma kan men hier al rekening mee houden. Hierdoor wordt een mogelijke overstap
naar een DSP-implementatie verkleind.

De implementaties van het ALF en het LDAF werken. Bij het gebruik van
het RLS-algoritme en een bemonsteringsfrequentie van 10 KHz, kan een maxi
male orde van 8 worden gehaald; bij het gebruik van het LMS-algoritme, kan
daarentegen een maximale orde van 60 worden gehaald.

Bij de gerealiseerde proefopstelling is door gebruik te maken van een ALF, een
duidelijke parameterreductie te behalen. De werking van het LDAF bleef achter
op de werking van het ALF. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat het LDAF het
beste werkt naarmate de pool e naar 1 gaat. Een kleine e zorgt voor een korte
venstering van de signalen. Hierdoor gaat veel informatie in het RLS-algoritme
verloren. Een nadere bestudering van de werking van het LDAF onder praktische
omstandigheden strekt dan ook tot een aanbeveling. Hierbij dient men ook de
toepasbaarheid van het LMS-algoritme te onderzoeken.
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Bijlage A

Installatie van de
ontwikkelomgeving.

In deze bijlage worden de verschillende onderdelen van de installatie van de ont
wikkelomgeving in het kort besproken. Kopiën van de installatiediskettes bevin
den zich in de directory C: \DSP40. Vanuit deze directory is de hele ontwikkelom
geving geïnstalleerd en voor gebruik gereed gemaakt.

A.I Installatie van de programma's

Alle benodigde programma's (* .EXE) bevinden zich in de directory C: \C40TDDLS.

Door deze directory in het PATH op te nemen, kunnen de programma's overal
worden aangeroepen. Eventuele command-files van OS/2 (*. CMD) die betrekking
hebben op het gebruik van de software worden ook in deze directory geplaatst.
Een voorbeeld hiervan is de command-file emua. cmd:

emu4xo.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 -n C40_A

Deze roept het emulatieprogramma aan voor de eerste DSP op het pDSP-board.
De command-file emub . cmd doet hetzelfde maar dan voor de tweede DSP.

A.2 De Runtime Support Libraries

Om het mogelijk te maken iets aan de Runtime Support Libraries (RTS) te
kunnen wijzigen, zijn deze in aparte directories geïnstalleerd. De algemene RTS
library bevindt zich in C: \PDSP\RTS40. De RTS-library toegespitst op de parallel
le functies van de TMS320C40 is ondergebracht in de directory C: \PDSP\PRTS40.

Deze directories bevatten de source-files (*. C en *. ASM), de include-files (*. H) en
de daadwerkelijke library (*. LIB).

Voor het genereren van een library moet men twee belangrijke keuzes ma
ken: het type memory model (big of smalI) en de manier van parameter passing
(stack of register). C-programma's die van de library gebruik maken, moeten via
hetzelfde concept worden gecompileerd.

Omwille van de snelheid is gekozen voor een small memory model en register
parameter passing. De geïnstalleerde libraries zijn als volgt gebouwd:
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cl30 -v40 -02 -mn -mr -c *.c *.asm
del (p)rts40.lib
ar30 -a (p)rts40.lib *.obj

A.3 De default-files

In de directory C: \PDSP bevinden zich een aantal standaardbestanden die be
trekking hebben op het gebruik van het pDSP-board. Een opsomming:

• ini t . clr: Dit bestand wordt door het emulatieprogramma gebruikt als
default om de schermindeling te bepalen. Het bevat informatie over de
plaats en grootte van de window's. Met het commando 'ssave' kan de
huidige instelling in de huidige directory worden bewaard.

• board. dat: Dit bestand bevat informatie over de devices gekoppeld aan de
JTAG-interface. Het bestand is binair en kan worden aangepast door het
bestand board. cfg te veranderen en daarna het programma composer. exe
te draaien.

• emuinit . cmd: Dit bestand bevat commando's die tijdens het opstarten
van het emulatieprogramma worden uitgevoerd. In dit bestand zijn o.a.
de commando's ondergebracht die de indeling van het geheugen van het
pDSP-board aan het programma kenbaar maken.

• pdsp .lnk: Dit bestand bevat de commando's die de geheugenindeling van
het pDSP-board aan de linker bekend maakt. In dit bestand wordt ook
aangegeven hoe de verschillende delen van een programma over het gêheu
gen van de DSP moeten worden verdeeld. Normaal gesproken wordt een
kopie van dit bestand gebruikt. In de vorm zoals het hier gegeven is, kan het
gebruikt worden voor kleine programma's waarvan de belangrijkste stukken
in het interne geheugen van de DSP geplaatst kunnen worden.

emuinit.cmd:
mr

;********************************************************************
;** INIT File pDSP-Board (IMS40-2) **
;** M. H. H. Hoeks 06-05-1993 **
;** R.C. Houtepen 25-05-1994 **
;********************************************************************

; Local bus max 3 wait states
alias setbus, "e *Ox100000 = Ox3ef7bfOO;e *Ox100004 = Ox3ef7bbAO"
; Local bus max 7 wait states
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"mem OxEOOOOOOO"
"mem OxAOOOOOOO"
"mem OxCOOOOOOO"
"mem Ox20000000"
"mem Ox10000000"
"mem Ox40000000"
"mem Ox00100040"
"mem Ox001000S0"
"mem Ox002FFSOO"
"mem Ox002FFCOO"
"e *Ox10000000 = OxFF"

, "fill OxeOOOOOOO,Ox01,Oxaaaaaaaa"

; alias
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
setbus
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
dasm

setbus, "e *Ox100000 =
OxOOOOOOOO,OxSOO ,rom
Ox10000000,Ox40,ram
Ox20000000,Ox10000, ram
OxAOOOOOOO,Ox4000, ram
OxCOOOOOOO,Ox3FF,ram
OxEOOOOOOO,Ox1,wom
OxE0000001,Ox1,rom
OxE0000002,Ox1,rom
OxE0000003,Ox1,wom
OxE0000004,Ox1,rom
OxEOOOOOOS,Ox1,rom
Ox40000000 ,OxFFFF ,rom
Ox002ffSOO,Ox400 ,ram
Ox002ffcOO,Ox400 ,ram
Ox00100000,1,ram
Ox00100004,1,ram
Ox00100020,9, ram
Ox00100030,9, ram
Ox00100040,1, ram
Ox00100041,1, rom
Ox00100042,1, wom
Ox001000S0,3, ram
Ox001000S0,3, ram
Ox00100070,3, ram
Ox001000S0,1, ram
Ox001000S1,1, rom
Ox001000S2,1, wom
Ox00100090,3, ram
Ox001000AO,9, ram
Ox001000BO,9, ram
Ox001000CO,9, ram
Ox001000DO,9, ram
Ox001000EO,9, ram
Ox001000FO,9, ram

myreset, "reset;setbus"
scontrol, "mem Ox100000"
sdsb,
sglobal,
sdual,
slocal,
sio,
srom,
sportO,
sport4,
sblkO,
sblk1,
stopaib,
t

pc

Ox3ef7bfOO;e *Ox100004 = Ox3ef7bfAO"
;2K EPROM LOCAL, STRBO

Local IO-Port
Local Ram
Global Ram
Dual Port ed Ram
Dual Sub Bus

Dual Sub Bus

; Local ROM
;INTERNAL BLK 0
;INTERNAL BLK 1
;local port control
;global port control
;Timer 0
;Timer 1
;comm port 0
;comm port 0
;comm port 0
;comm port 1
;comm port 2
;comm port 3
;comm port 4
;comm port 4
;comm port 4
;comm port S
;DMA 0
;DMA 1
;DMA 2
;DMA 3
;DMA 4
;DMA S
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pdsp.lnk:

Installatie van de ontwikkelomgeving.

/****************************************************************************/
/* PDSP.LNK - v1.1 COMMAND FILE FOR LINKING C40 C PROGRAMS */
/* R.C.Houtepen - May 10, 1994 */
/* */
/* Usage: lnk30 <obj files .. > -0 <out file> -m <map file> pdsp.cmd */
/* */
/* From the original file 'C40.CMD' : */
/* */
/* Description: This file is a sample command file that can be used */
/* for linking programs built with the TMS320C40 C */
/* Compiler. Use it a guideline; you may want to change */
/* the allocation scheme according to the size of your */
/* program and the memory layout of your target system. */
/* */
/* Notes: (1) Be sure to use the right library! Use a library that */
/* matches the runtime model you are using. */
/* */
/* (2) You must specify the directory in which rts.lib is */
/* located. Either add a "-i<directory>" line to this */
/* file, or use the system environment variabIe C_DIR to */
/* specify a search path for libraries. */
/* */
/* (3) When using the small (default) memory model, be sure */
/* that the ENTIRE .bss section fits within a single page. */
/* To satisfy this, .bss must be smaller than 64K words and */
/* must not cross any 64K boundaries. */
/****************************************************************************/
-cr /* LINK USING C CONVENTIONS */
-stack Ox100 /* 256W STACK */
-heap Ox400 /* iK HEAP */
-lrts40.lib -lprts40.lib /* GET RUN-TIME SUPPORT */

/* SPECIFY THE SYSTEM MEMORY MAP */

MEMORY
{

ROM: org = OxOOOOOOOO len = Ox1000 /* INTERNAL ROM */
RAMO: org = OxOO2FF800 len = Ox400 /* RAM BLOCK 0 iK */
RAM1: org = Ox002FFCOO len = Ox400 /* RAM BLOCK 1 iK */
VECTOR: org = Ox20000000 len = Ox200 /* LOCAL BUS 64K --+ */
LOCAL: org = Ox20000200 len = OxFEOO /* LOCAL BUS 64K --+ */
GLOBAL: org = OxAOOOOOOO len = Ox4000 /* GLOBAL BUS 16K */

}

/* SPECIFY THE SECTIONS ALLOCATION INTO MEMORY */

SECTIONS
{
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}

.text:

. cinit:

.const:

.stack:

.sysmem:

.bss:

.data:

.vector:

> RAMO
> LOCAL
> RAM1
> RAMO
> LOCAL
> RAM1
> RAM1
> VECTOR

1* CODE
1* INITIALIZATION TABLES
1* CONSTANTS
1* SYSTEM STACK
1* DYNAMIC MEMORY (HEAP)
1* VARIABLES
1* DATA FROM ASSEMBLY
1* INTERRUPT VECTOR TABLE

A.4 De environment-variabelen

Environment-variabelen worden gebruikt om statische informatie aan de pro
gramma's kenbaar te maken. Deze informatie heeft meestal betrekking op stan
daard programma-opties of namen van directories waarin de benodigde bestanden
zijn opgeslagen.

Voor het gebruik van de C-compiler zijn de volgende environment-variabelen
ingesteld in de file config. sys:

C_DIR=C:\PDSP\RTS40;C:\PDSP\PRTS40
C_DPTIDN=-v40 -mr

De variabele C..DIR geeft de plaats van de include-files en de libraries aan. Stan
daard opties voor de C-compiler kunnen in de variabele C_DPTIDN worden ge
plaatst. Hier wordt aangegeven dat altijd voor een TMS320C40 moet worden
gecompileerd met register argument passing. Het small memory model wordt als
default geselecteerd.

Voor het gebruik van het emulatieprogramma zijn de volgende environment
variabelen ingesteld:

D_DIR=C:\PDSP;C:\C40TDDLS
D_SRC=
D_DPTIDNS=-p 240

De variabIe D..DIR geeft de plaats van de default-files aan. De variabele D....sRC
kan gebruikt worden om extra directories aan te geven waarin zich de gebruikte
source-files, buitenom de huidige directory, bevinden. Met de variabele D_DPTIDNS
kunnen standaard opties aan het emulatieprogramma worden meegegeven. Hier
wordt het IO-adres van de JTAG-interface in de PC opgegeven.
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Bijlage B

Programmatekst AIB routines

aib.h:

/* AIB.H: routines to program the Analog Interface Board of TI */
/* R.C. Houtepen - June 1994 */

#ifndef AIB_H
#detine AIB_H

/* --- function prototypes --- */

int aib_init(int,float);
int aib_event();

float aib_adc(int);
void aib_dac(int,float);

int aib_sw(int);
void aib_led(int,int);
void aib_led_on(int,int);
void aib_led_off(int,int);

#endif

aib.c:

/* AIB.C: routines to program the Analog Interface Board of TI */
/* R.C. Houtepen - June 1994 */

#include "aib.h"
#include "intpt40.h"

#define EDGE_TRIG_INT /* type of interrupt */

#define AIB_CLOCK 16000000 /* frequency of CLKOUT signal */

/* --- statie variables --- */
statie int *iobase = (int *) Ox10000000;
volatile statie int intflag;
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volatile static int port[4];

Programmatekst AIB routines

void c_intSOO
{

/* interrupt service routine */

.vector */
*/

/* --- read ADC 0 --- */
port[O] = *(iobase+2) & OxFFFF;

/* --- read ADC 1 (inverted !! see schematics) --- */
port[1] = (*(iobase+3)~OxFFFF) & OxFFFF;

#ifdef LEVEL_TRIG_INT
/* The interrupt signaIon the AIB is now cleared. But since we use

level triggered interrupt, a new interrupts is asserted now.
We must clear this interrupt */

set_iiof(O,OxB) ;
#endif

/* --- set event flag --- */
intflag = 1;

}

int aib_init(int flags, float tsamp)
{

/* --- select sample rate --- */
*(iobase+1) = (int)(AIB_CLDCK*tsamp) - 1;

/* --- write status (OxFE = everything on) --- */
*(iobase+O) = OxOOFE;

/* --- Install interrupt service routine --- */
/* Interrupt vector pointer is set to default. */
/* This means that the vector table is placed in the
/* section of the linker command file (*.LNK).
set_ivtp(DEFAULT);
install_int_vector«void *)c_intSO,3); /* 3=IIDFO */

/* --- reset event flag --- */
intflag = 0;

/* --- setup function IIDFO pin --- */
#ifdef EDGE_TRIG_INT

set_iiof(0,Ox9); /* edge triggered interrupt */
#endif
#ifdef LEVEL_TRIG_INT

set_iiof(O,OxB); /* level triggered interrupt */
#endif

/* --- reading the ADC now will reset the IDRDY (=IIDFO) signal --- */
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port [0] = * (iobase+,2) ;
port [1] = *(iobase+3);
port [2] = OxOOOF;
port [3] = oxOOOF;

1* --- enable interrupts --- *1
INT_ENABLEO;

return 0;
}

int aib_eventO
{

if (intflag)
{

INT_DISABLEO;
intflag=O;
INT_ENABLEO;
return 1·•

}

else
{

return 0;
}

}

float aib_adc(int n)
{

1* n is channel number (0 or 1), returns value is in Volts *1

int adc;
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adc = (port[n] & OxFFFO);
if (adc & Ox8000) adc 1= OxFFFFOOOO;

1* strip position dipsYitches *1
1* sign extension *1

return adc*305.17578E-6;
}

void aib_dac(int n, float x)
{

1* 1/3276.8 *1

1* n is channel number (0 or 1), x is in Volts *1

int dac;

dac = (int) (3276.8*x); 1* convert to interger *1
dac &= OxFFFO;

port[n+2] = dac I (port[n+2] & OxOOOF); 1* combine Yith LED data *1
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*(iobase+n+2) = port[n+2];
}

int aib_sw(int n)
{

Programmatekst AIB routines

/* write to AIB */

/* n is channel number (0 or 1) */
/* data is read inverted for channel 1 !! */
return (port[n] t OxOOOF); /* strip AOC data */

}

void aib_led(int n. int led)
{

/* n is channel number (0 or 1). 1 = 0.1 •...• 15 */
port[n+2] = (port[n+2] t OxFFFO) I (led t OxOOOF);
*(iobase+n+2) = port[n+2]; /* write to AIB */

}

void aib_led_off(int n. int 1)
{ .

/* n is channel number (0 or 1). 1 = 0.1.2 or 3 */
aib_led(n. (port[n+2] t OxOOOF) I (1«1) );

}

void aib_led_on(int n. int 1)
{

/* n is channel number (0 or 1). 1=0.1.2 or 3 */
aib_led(n. (port[n+2] t OxOOOF) t -(1«1) );

}
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Programmatekst implementatie
ALF en LDAF

C.l Het hoofdprogramma

lagdemo.c:
1* LAGDEMO.C: Demonstration of adaptive Laguerre Filters (ALF & LDAF) *1
1* R.C. Houtepen - June 1994 *1

#include " .. \aib\aib.h"
#include "filtbank.h"

#ifdef RLS_UPDATE
#include "rls.h"
RLS rls;
#endif

#ifdef LMS_UPDATE
#include "lms.h"
LMS lms;
#endif

#define TSAMP 100E-6
#define IMPMAX 200

FILTBANK fba,fbimp;

int mainO
{

int hti, i;
float x,r,y,e;

#ifdef RLS_UPDATE
float theta=0.85;
int M=7,FTYPE=ALF;
float delta=20000, mu=1.0;

#endif

#ifdef LMS UPDATE
float theta=0.85;
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int M=15,FTYPE=ALF;
float alpha=0.0001;

#endif

Programmatekst implementatie ALF en LDAF

filtbank_init(&fba,FTYPE,M,theta);
filtbank_init(&fbimp,FTYPE,M,theta);

#ifdef RLS_UPDATE
rls_init(&fba,&rls,delta,mu);

#endif

#ifdef LMS_UPDATE
lms_init(&fba,&lms,alpha);

#endif

/* --- initialise AlB --- */
aib_init(O,TSAMP);

/* --- Run !! --- */
while(1)
{

/*--- Read x and r (LED 0 used for measuring epu load) ---*/
aib_led_on(1,O);
while (!aib_event());
aib_led_off(1,O);
x = aib_adc(O);
r = aib_adc(1);

/* --- update filterbank --- */
filtbank_update_alf(&fba,x);

/* --- adapt --- */
#ifdef RLS_UPDATE

y = rls_update(&fba,&rls,r);
#endif
#ifdef LMS_UPDATE

y = lms_update(&fba,&lms,r);
#endif

/* --- calculate error --- */
e = r-y;

/* --- output something --- */
switch (aib_sw(1))
{

case 0: aib_dac(O,x);
break;

case 1: aib_dac(O,r);
break;

case 2: aib_dac(O,y);
break;
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case 3: aib_dac(O,e);
break;

case 4:
ii (hti>;IMPKAX)
{

1* generate trigger on LED 2 *1
aib_led_oii(l,2);
aib_led_on(l,2);
hti = 0;

1* start new impuls; clear states *1
for(i=O; i<M; i++)

fbimp.s[i) = 0;

1* copy weights from adaptive filter *1
ior(i;O; i<M; i++)

ibimp.w[i) ; iba.w[i);

}

else
{

filtbank_update_ali(&ibimp,O.O);
}

hti++;
aib_dac(O,ibimp.y);
break;

case 5: if (hti>;M)
{

1* generate trigger *1
aib_led_oii(1,2);
aib_led_on(l,2);
hti ; 0;

}

aib_dac(O,iba.w[hti++);
break;

}

}

return 0;
}

73

C.2 De fllterbankmodule

flltbank.h:
1* FILTBANK.H: Implementation of FIR, Laguerre and modiiied Laguerre *1
1* R.e. Houtepen - June 1994 *1
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#ifndef FILTBANK_H
#define FILTBANK_H

enurn { FIR, ALF, LDAF };

#ifdef RLS_UPDATE
#define FB_NMAX 10
#endif

#ifdef LMS_UPDATE
#define FB_NMAX 100
#endif

typedef struct
{

Programmatekst implementatie ALF en LDAF

int type; 1* FIR. ALF, LDAF *1
int M; 1* length *1
float X' 1* x must come for the first u ! ! *1,
float u[FB_NMAX]; 1* tap output vector *1
float s[FB_NMAX]; 1* state vector *1
float w[FB_NMAX] ; 1* weights *1
float y; 1* output *1
float ca, cb, cc; 1* constants *1

} FILTBANK;

#if _INLINE
#define __INLINE static inline
#else
#define __ INLINE
#endif

1* --- function prototypes --- *1
int filtbank_init(FILTBANK *, int, int, float);
float filtbank_update(FILTBANK *. float);
float filtbank_update_fir(FILTBANK *, float);
float filtbank_update_alf(FILTBANK *, float);
float filtbank_update_ldaf(FILTBANK *, float);
__INLINE float filtbank_calc_output(FILTBANK *);

1* --- Inline function definition --- *1
#ifdef _INLINE
static inline float filtbank_calc_output(FILTBANK *fb)
{

int i;
register float s;

s =0.0;
for (i=O; i<fb->M; i++)

s += fb->u[i]*fb->w[i];

return (fb->y = s);
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}

#endif 1* _INLINE *1

#endif

flItbank.c:

1* FILTBANK.C: Implementation of FIR, Laguerre and modified Laguerre *1
1* R.C. Houtepen - June 1994 *1

75

#include <math.h>
#include "filtbank.h" 1* defines types *1

int filtbank_init(FILTBANK *fb, int type, int M, float p)
{

int i;

1* --- initalise constants --- *1
fb->type = type;
fb->M = M; 1* length >= 1 !! *1

1* --- clear vectors U,s and w (all !) --- *1
for (i=O; i<FB_NMAX; i++)

fb->u[i] = fb->s[i] = fb->w[i] = 0.0;

1* --- clear scalars x and y --- *1
fb->x = fb->y = 0.0;

1* --- initalise coefficients --- *1
switch(fb->type)
{

case FIR: fb->ca = fb->cb = fb->cc = 0.0;
break;

}

case ALF: fb->ca = sqrt(1-p*p);
fb->cb = p;
fb->cc = 0.0;
break;

case LDAF: fb->ca = sqrt (1-p);
fb->cb = p;
fb->cc = sqrt(p);
break;

}

return 0;

1* p=xi *1

1* p=theta *1

float filtbank_update(FILTBANK *fb, float x)
{
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int i;
float *in,*s,*out,temp;

fb->x = x;

in = t(fb->x);
out = fb->u;
s = fb->s;

switch (fb->type)
{

case FIR:

case ALF:

/* shift the values in the tapped delay line */

for (i=O; i<fb->M; i++)
{

if (i==O)
{

*out = *in;
}

else
{

*out = *s;
*s = *in;

}

in++; s++; out++;
}

break;

/* calculate the taps output for an ALF filter */

/* ca = sqrt(1-xi*xi)
cb = xi

for (i=O; i<fb->M; i++)
{

if (i==O)
{

*out = *s + fb->ca*(*in);
*s = fb->cb*(*out);

}

else
{

temp = *in + fb->cb*(*s);
*out = *s - fb->cb*temp;
*s = temp;

}

in++; s++; out++;
}

break;
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case LDAF: 1* calculate the taps output for a LDAF filter *1

1* ca = sqrt(1-theta)
cb = theta
cc = sqrt(theta) = xi

for (i=O; i<fb->M; i++)
{

if (i==O)
{

*out = *s + fb->ca*(*in);
*s = fb->cb*(*out);

}

else
{

temp = fb->cc*(*in) + fb->cb*(*s);
*out = *s - temp;
*s = temp;

}

in++; s++; out++;
}

break;
}

return filtbank_calc_output(fb);
}

float filtbank_update_fir(FILTBANK *fb, float x)
{

int i;
float *in,*out;

fb->x = x;

in = &(fb->u[fb->M-2]);
out = &(fb->u[fb->M-1]);

1* shift the values in the tapped delay line *1
for (i=O; i<fb->M; i++)

*out-- = *in--;

return filtbank_calc_output(fb);
}

float filtbank_update_alf(FILTBANK *fb, float x)
{

int i;
float *in,*s,*out;

fb->x = x;
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in = Il(fb->x);
out = fb->u;
s = fb->s;

}

1*
* ca = sqrt(1-xi*xi)
* cb = xi

*1

1* --- calculate first filter section --- *1
*out = *s + fb->ca*(*in);
*s = fb->cb*(*out);
in++; s++; out++;

1* --- calculate other filter sections --- *1
for (i=1; i<fb->M; i++)
{

*out = *s - fb->cb*(*in);
*s = *in + fb->cb*(*out);
in++; s++; out++;

}

return filtbank_calc_output(fb);

float filtbank_update_ldaf(FILTBANK *fb, float x)
{

int i;
float *in,*s,*out,temp;

fb->x = x;

in = lI;(fb->x);
out = fb->u;
s = fb->s;

1*
* ca = sqrt(1-theta)
* cb = theta
* cc = sqrt(theta)

*1

1* --- calculate first filter section --- *1
*out = *s + fb->ca*(*in);
*s = fb->cb*(*out);
in++; s++; out++;

1* --- calculate other filter sections --- *1
for (i=1; i<fb->M; i++)
{
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temp = fb->cc*(*in);
*out = *s - temp;
*s = temp + fb->cb*(*out);
in++; S++; out++;

}

return filtbank_calc_output(fb);
}

#ifndef _INLINE
float filtbank_calc_output(FILTBANK *fb)
{

int i;

fb->y = 0.0;
for (i=O; i<fb->M; i++)

fb->y += fb->u[i] * fb->w[i];

return fb->y;
}

#endif
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C.3

rls.h:

Het RLS-algoritme

1* RLS.H: RLS-algorithm to be used with the FILTBANK-module *1
1* R.C. Houtepen - June 1994 *1

#ifndef RLS_H
#define RLS_H

#include "filtbank.h" 1* defines FILTBANK and FB_NMAX *1

typedef struct
{

float h[FB_NMAX];
float P[FB_NMAX*FB_NMAX];
float mU,rmu;

} RLS;

1* --- function prototypes --- *1
int rls_init(FILTBANK *, RLS *, float, float);
float rls_update(FILTBANK *. RLS *, float);

#endif
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rls.c:

Programmatekst implementatie ALF en LDAF

1* RLS.C: RLS-algorithm to be used with the FILTBANK-module *1
1* R.C. Houtepen - June 1994 *1

#include "filtbank.h" 1* defines FB_NMAX *1
#include "rls.h"

int rls_init(FILTBANK *fb, RLS *rls, float delta, float pmu)
{

int i;

1* --- initialise constants --- *1
rls->mu = pmu;
rls->rmu = 1/pmu;

1* --- clear vector h *1
for (i=O; i<FB_NMAX; i++)

rls->h[i] = 0.0;

1* --- clear matrix P --- *1
for (i=O; i<FB_NMAX*FB_NMAX; i++)

rls->P [iJ = 0.0;

1* ----- initialise P=delta*I *1
for (i=O; i<fb->M; i++)

rls->P[ i*fb->M + i ] = delta;

return 0;
}

float rls_update(FILTBANK *fb, RLS *rls, float ref)
{

1*
pre:

post:
ret:

the filter bank has been updated and yen) has been
calculated with w(n-1).
pen) and wen) are calculted.
yen) calculated with the new adapted weights wen);

int i,j;
register float s1,s2;
float *hp,*Pp,*up,*wp;

1* --- calculate vector h=P(n-1).u(n) --- *1
1* --- calculate (s2=) gamma=ut(n).P(n-1).u(n)=ut(n).h(n) --- *1
s2 = 0;
hp = rls->h;
Pp = rls->P;
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up = fb->u;
for(i=O; i<fb->M; i++)
{

s1 = 0.0;
for (j=O; j<fb->M; j++)

s1 += *Pp++ * fb->u[j];
*hp++ = s1;
s2 += *up++ * s1;

}

1* --- (s1=) rmg=1/(mu+gamma) --- *1
s1 = 1/(rls->mu + s2);

1* --- (s2=) alpha=r-y' --- *1
s2 = ref - fb->y;

1* --- (s2=) rmg*alpha = 1/(mu+gamma)(r-y') *1
s2 *= s1;

1* --- calculate w(n)=w(n-1)+h(n)*rmg*alpha(n) --- *1
1* --- calculate P(n)=rmu*(P(n-1)-h(n)*ht(n)*rmg) --- *1
hp = rls->h;
Pp = rls->P;
wp = fb->w;
for (i=O; i<fb->M; i++)
{

*wp++ += *hp * s2;

for (j=O; j<fb->M; j++)
{

*Pp -= *hp * rls->h[j] * s1;
*Pp++ *= rls->rmu;

}

hp++;
}
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}

1* --- calculate new y --- *1
return filtbank_calc_output(fb);

C.4 Het LMS-algoritme

lms.h:
1* LMS.H: LMS-algorithm to be used with the FILTBANK-module *1
1* R.C. Houtepen - June 1994 *1
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#include "filtbank.h"

typedef struct
{

float alpha;
} LMS;

Programmatekst implementatie ALF en LDAF

1* defines FILTBANK and FB_NMAX *1

1* --- function prototypes --- *1
int lms_init(FILTBANK *, LMS *, float);
float lms_update(FILTBANK *, LMS *, float);

#endif

lms.c:

1* LMS.C: LMS-algorithm to be used with the FILTBANK-module *1
1* R.C. Houtepen - June 1994 *1

#include "filtbank.h"
#include "lms .h"

int lms_init(FILTBANK *fb, LMS *lms, float p)
{

lms->alpha = p;

return 0;
}

float lms_update(FILTBANK *fb, LMS *lms, float ref)
{

1*
pre:

post:
ret:

the filter bank has been updated and yen) has been
calculated with wen).
w(n+1) is calculated.
yen) = u(n)*w(n).

int i;
float f;

f = lms->alpha*2*(ref - fb->y);

for (i=O; i<fb->M; i++)
fb->w[i] += fb->u[i]*f;

return fb->y;
}
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FIRLMS: adaptief FIR-filter
met LMS-update

D.I De werking van het programma

Het voordeel van een FIR-filter is dat de update van het filter een algoritmische
complexiteit van een constante orde (0(1)) heeft i.p.v. O(M), waarbij M de
lengte van de filterbank is. Dit kan door gebruikmaking van circulaire buffers;
het begin van de buffer wordt na elke bemonstering één plaats opgeschoven.

Tijdens het berekenen van de uitgangswaarde van het filter, dient er een
zogenaamde 'wrap' plaats te vinden. Deze kan automatisch plaatsvinden door
gebruik te maken van de juiste adresseermethoden in de DSP. Helaas is deze
adresseermethode niet vanuit C te gebruiken.

Daarom is gekozen voor een andere oplossing. Door de buffer te verlengen
door een kopie van de buffer is de 'wrap' niet meer nodig. Natuurlijk had de
'wrap' ook geïmplementeerd kunnen worden, maar dit zou ten koste zijn gegaan
van de snelheid.

Het programma maakt gebruik van de AIB-routines. Voor het compileren van
het programma dienen de volgende commando's uitgevoerd te worden:

c130 -q -x2 firlms
lnk30 firlms .. \aib\aib -mfirlms.map -ofirlms.pca c:\pdsp\pdsp.lnk

D.2 De programmatekst

firlms.c:

/* FIRLMS.C: Adaptive filter based on FIR-filter with LMS update */
/* R.C. Houtepen - June 1994 */

#include " .. \aib\aib.h"

#define TSAMP 100E-6

#define MMAX 200
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float taps [2*MMAX] ;
float w[MMAX];

float alpha=0.0002j
int M=200;

void mainO
{

int i,hti=O,taps_head;
float x,r,y,e,f;

FIRLMS: adaptief FIR-filter met LMS-update

1* --- initialise filter --- *1
taps_head = M-1;
for(i=O; i<MMAXj i++)

taps[i] = taps[i+M] = wei] = 0.0;

1* --- initialise AlB --- *1
aib_init(O,TSAMP);

while(1)
{

1* --- get x and r (LED 0 used for measuring epu load) ---*1
aib_led_on(1,O);
while (!aib_event());
aib_led_off(1,O);
x aib_adc(O);
r = aib_adc(1);

1* --- update filter bank --- *1
taps[taps_head] = taps[taps_head+M] = Xj

1* --- calculate output ---*1
y = 0.0;
for (i=O; i<M; i++)

y += w[i]*taps[i+taps_head];

1* --- calculate error --- *1
e = r-y;

1* --- output something --- *1
switch (aib_sw(1))
{

case 0: aib_dac (0, x) ;
break;

case 1 : aib_dac(O,r) ;
break;

case 2: aib_dac(O,y) j
break;

case 3: aib_dac(O,e);
breakj

case 4: if (hti>=M)
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{ /* generate trigger through LED 2 */
aib_led_off(1,2);
aib_led_on(1,2);
hti=O;

}

aib_dac(O,w[hti++]);
break;

}

/* --- adapt --- */
f = 2*alpha*e;
for (i=Oj i<M; i++)

wei] += f*taps[i+taps_head];

/* --- update pointer --- */
taps_head--;
if (taps_head<O)

taps_head = M-1;
}

}

85



86 FIRLMS: adaptief FIR-filter met LMS-update



Bijlage E

COFF2ASC:
•conversIeprogramma

COFF-formaat naar ASCII

E.l Het gebruik van het programma

Het programma COFF2ASC is bedoeld om numerieke informatie aanwezig in het
geheugen van de DSP naar andere programma's te transporteren. Een voorbeeld
hiervan is het overhalen van de gewichten van een adaptief filter naar Matlab.
De eerste stap die men daarbij moet betreden is het het uitlezen van het geheugen
van de DSP. Dit gebeurt met het 'memory save'-commando van het emulatiepro
gramma. Dit commando heeft de vorm:

ros <adres>,<lengte>,<bestandsnaam>

Wanneer tijdens het compileren gekozen is om debug-informatie in het pro
gramma te herbergen, kan men voor <adres> en <lengte> variabelen gebruiken.
Is dit niet het geval, dan moet men constanten gebruiken. Het emulatieprogram
ma genereert een bestand met de opgegeven bestandsnaam. Dit bestand is binair
en volgens een vast formaat opgebouwd. Dit formaat, COFF genaamd, wordt
beschreven in [TIasm].

De taak van het programma COFF2ASC is nu om de oorspronkelijke inhoud
van het geheugen van de DSP die in het bestand verscholen zit, om te zetten
naar een ASCII-representatie. Hierbij heeft men de keuze uit het converteren
van integers of fioating-point getallen. Dit maakt men kenbaar door de eerste
parameter van het programma: een i resp. een f. De commandoregel heeft de
vorm:

coff2asc <i\f> <COFF-bestandsnaam> <ASCII-bestandsnaam>

Het genereerde ASCII-bestand bevat per regel het desbetreffende getal. De mees
te PC-programma's kunnen deze informatie gemakkelijk inlezen.
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E.2

COFF2ASC: conversieprogramma COFF-formaat naar ASCII

De programmatekst

coff2asc.c:

/* COFF2ASC.C: Conversion from integers or floating-points in */
/* a COFF-object file to ASCII format. */
/* R.C. Houtepen - March 1994 */

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>

#include "coff.h" /* definition of file structure COFF-files */

/* function prototypes */
float TMS320_float(long);
float power2(int);
int main(int, char **);

int main(int argc, char **argv)
{

FILE *fin,*fout;
char mode;
long i,d;

COFF_FILEHEADER cfh;
COFF_SECTIONHEADER csh;

/* check arguments and open files */
if (argc<4)
{

printf("Usage: Coff2asc <mode:i,f> <obj-file> <ase-file> \n");
return(-l);

}

if ( (*argv[l] !='i') kk (*argv[l] !='f') )
{

printf ("Unknown mode (%c). \n", *argv [1]) ;
return(l) ;

}

mode = *argv [1] ;

if ( (fin=fopen(argv[2],"r b"» -- NULL)
{

printf ("Could not open file Xs for reading. \n" ,argv [2] ) ;
return(2) ;

}

if ( (fout=fopen(argv[3] ,"wt"» -- NULL)
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{

printf("Could not open file Xs for writing. \n" , argv [3] );
fclose(fin);
return(2) ;

}

/* read fileheaders */
fread(tcfh,sizeof(COFF_FILEHEADER),1,fin);
fread(tcsh,sizeof(COFF_SECTIONHEADER),1,fin);

/* start */
switch(mode)
{

case ' i' :
printf("Converting integers from section Xs with address X081X" \
" and length Xld.\n",csh.name,csh.virtual_address,csh.size);
break;

case 'f' :
printf("Converting floats from section Xs with address X081X" \
" and length Xld.\n",csh.name,csh.virtual_address,csh.size);
break;

}

/* read raw data */
fseek(fin,csh.fp_rawdata,SEEK_SET);

/* convert */
for (i=O; i<csh.size; i++)
{

fread(td,sizeof(long),1,fin);

switch(mode)
{

case 'i' : fprintf(fout,"Xld\n",d);
break;

case 'f' : fprintf(fout,"X.9f\n",TMS320_float(d»;
break;

}

}

/* close files */
fclose(fin);
fclose(fout) ;

return 0;
}
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float TMS320_float(long 1)
{

/* convert bitpattern in '1' to a float */
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/* For format see page 4-7, TMS320C4x User's guide. */

float x;
long e,s,f;

/* isolate values */
e = (1 & OxFFOOOOOO) » 24; if (e>=128) e -= 256;
s = (1 & Ox00800000) » 23;
f = (1 & Ox007FFFFF);

/* See also Table 4-2 page 4-13, TMS320C4x User's guide. */
if (( e==-127) 11 (e==-128»

x = 0.0;
else
if (s==O)

x = (1+f*power2(-23»*power2(e);
else

x = (-2+f*power2(-23»*power2(e);

return x;
}

float power2(int e)
{

float x;
long *1;

/* -126<=e<=127 */

/* Very hacky. Based on IEEE754 single precision format. */

e += 127; /* biased exponent */
if (e<1) e=1;
if (e>254) e = 254;

1 = (long *) &x;
*1 = ((10ng)e«23);

return x;
}

coff.h:

/* COFF.H: Definition of file and section headers of */
/* COFF-object files */
/* R.C. Houtepen - March 1994 */

/*
* See TMS320 Floating-Point DSP Assembly Language Tools
* Appendix A.

*/
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typedef struct
{

unsigned int magicnumber;
unsigned int num_sec_head;
long time_stamp;
long fp_symtab;
long num_entries_symtab;
unsigned int num_bytes_opthead;
unsigned int flags;

} COFF_FILEHEADER;

#define F_RELFLG Ox0001
#define F_EXEC Ox0002
#define F_LNNO Ox0004
#define F_LSYMS Ox0008
#define F_VERS Ox0010
#define F_LITTLE Ox0100

typedef struct
{
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int magic_number;
int version_stamp;
long size_text_sect;
long size_data_sect;
long size_bbs_sect;
long start_text_sect;
unsigned long entry_point;
long start_data_sect;

} COFF_OPTFILEHEADER;

typedef struct
{

1* in words *1
1* in words *1
1* in bits *1

char name[8];
long physical_address;
long virtual_address;
long size;
long fp_rawdata;
long fp_relocation_entries;
long fp_linenumber_entries;
unsigned int num_relocation_entries;
unsigned int num_linenumber_entries;
unsigned int flags;
char reserved;
char mem_page_number;

} COFF_SECTIONHEADER;

#define STYP_REG OxOOOO
#define STYP_DSECT Ox0001
#define STYP_NOLOAD Ox0002
#define STYP_COPY Ox0010



92 COFF2ASC: conversieprogramma COFF-formaat naar ASCII

#define STYP_TEXT
#define STYP_DATA
#define STYP_BBS
#define STYP_ALIGN
#define STYP_BLOeK

Ox0020
Ox0040
OxOOSO
OxOFOO
Ox1000
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