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Samenvatting

Het afstudeerproject in de studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindho
ven is vanuit de vakgroep Digitale Systemen uitgevoerd bij de Technisch Physische Dienst
TNO-TV Delft. Binnen de TPD werken de twee hoofdafdelingen geluid en instrurnentatie
samen aan het Europese onderzoeksproject Advanced Study for Active Noise Control in
Aircraft (ASANCA). Dit onderzoek heeft als doelstelling het nagaan van de toepassings
mogelijkheden van anti-geluid technieken, om de door de motoren veroorzaakte geluids
overlast in vliegtuigcabines te reduceren. In het kader van dit ASANCA project heeft het
onderzoek en ontwerp plaats gevonden van de computer architectuur voor een meerkanaals
anti-geluidsysteem in het algemeen en de implementatie en realisatie van zowel hardware
als software componenten ten behoeve van het ASANCA systeem in het bijzonder. Een
belangrijk deel van het werk in het afstudeerproject werd ook gevormd in het doorgronden
van de principes van anti-geluid technieken en de (implementatie) mogelijkheden van
adaptieve signaalbewerking.

Het computersysteem maakt gebruik van parallel processing en wordt opgezet als een
multi-processorsysteem. Het ontwerp van de architectuur is niet gebaseerd op standaard
stmcturen en componenten, maar de eisen van de applicatie zijn als uitgangspunt geno
men. Daarbij is speciaal gelet op de mogelijkheden om de processing efficient over
processoren te verdelen en de communicatie doelmatig te laten verlopen.

De functies die in het regelsysteem uitgevoerd moeten worden, zijn te verdelen over acht
taken. Elke taak is afzonderlijk geanalyseerd op zijn processing en communicatie behoefte.
Met de resultaten die hieruit verkregen zijn, is de architectuur van het computersysteem
bepaald. Deze is opgebouwd rond zes typen units die onderling via twee bus stmcturen
verbonden zijn. Vier type units kunnen elk samengesteld worden uit identieke sub-units
waarmee het systeem een modulaire stmctuur krijgt in het aantal ingangs-, referentie-,
uitgangs- en monitorkanalen. Elke sub-unit heeft een processor met een lokaal geheugen,
eventueel een I/O mogelijkheid en een of twee bus interfaces naar de bus stmcturen. De
bus stmcturen zijn gekozen vanwege broadcast communicatie mogelijkheden en de
ondersteuning van de uitbreidbaarheid van het systeem.

De communicatie over elke bus stmctuur gebeurt volgens een single master, multiple slave
concept. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een timeslot stmctuur waarbij de units
volgens een token selectie mechanisme afzonderlijk en gelijktijdig geselecteerd kunnen
worden voor deelname aan de communicatie op de bus. Dit selectie mechanisme regelt of
een sub-unit als bron of als bestemming optreedt en ondersteunt de mogelijkheid om alle
sub-units binnen een unit gelijktijdig of opeenvolgend te selecteren.

De voorgestelde computer architectuur onderscheidt zich van veel andere standaard
stmcturen, zoals transputer-farms en shared memory access systemen, door de belangrijke
rol die broadcast communicatie mogelijkheden in het systeem hebben. Voor de processo
ren kan in de voorgestelde architectuur gebruik worden gemaakt van standaard componen
ten zoals digitale signaal processoren of de meer algemene RISC processoren. Het
communicatie mechanisme van de bus stmcturen in de voorgestelde architectuur wordt
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ruet voldoende ondersteund door standaard structuren en moet daarom speciaal ontwOlpen
worden.

Vanwege het toegepaste algoritme in het ASANCA systeem is de systeem identificatie
taak in de computer architeetuur ruet modulair uitgevoerd. In andere meerkanaals anti
ge1uidsystemen kan dit om meerdere redenen we1 gewenst zijn en daarom zijn enkele
varianten op dit algoritme onderzocht op hun parallellisatie mogelijkheden. Met de
resultaten daarvan zijn vervolgens de consequenties in de voorgeste1de computer architec
tuur besproken.

De voorgeste1de computer architectuur lijkt ook goede mogelijkheden te bieden voor
andere applicaties. Het gaat daarbij vooral om systemen waarin de processing verdeeld kan
worden over een aantal groepen van parallelle processoren met (min of meer) identieke
taken en een communicatie struetuur die geen random access behoeft. In het algemeen is
hierbij te denken aan meerkanaals acquisitie en generatie systemen, maar ook aan bepaalde
meerkanaals regelsystemen.
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1. Inleiding

Het laatste onderdeel van de studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit
Eindhoven betreft het uitvoeren van een afstudeerproject. In dit kader heb ik vanuit de
vakgroep Digitale Systemen gedurende 13 maanden onderzoek verricht bij de Technisch
Physische Dienst TNO-TU Delft in de hoofdafdeling instrumentatie. De Technisch
Physische Dienst (TPD) is een van de instituten van de Nederlandse organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en voert onderzoek en ontwikkeling
uit op het gebied van de toegepaste natuurkunde. De TPD is opgesplitst in vijf hoofdafde
lingen: geluid, warmte, materialen, optische instrumentatie en instrumentatie.

De twee hoofdafdelingen geluid en instrumentatie werken binnen de TPD samen aan een
project in het kader van het Europese BRITE/EURAM-programma. Het betreft hier het
project Advanced Study for Active Noise Control in Aircraft (ASANCA). Dit onderzoek
heeft als doelstelling het nagaan van de toepassingsmogelijkheden van anti-geluid
technieken, om de door de motoren veroorzaakte geluidsoverlast in vliegtuigcabines te
reduceren.

Voor de toepassing van anti-geluid technieken zijn snelle computersystemen noodzakelijk.
Vanwege de opbouw van het regelsysteem in de vorm van een meerkanaals input/output
systeem is een parallel computersysteem met een modulaire opbouw gewenst. Het
afstudeerproject richt zich op een architectuur onderzoek in het kader van het ASANCA
project. De doelstelling van het afstudeerproject is het onderzoeken en ontwerpen van de
computer architectuur van een meerkanaals anti-geluidsysteem in het algemeen en de
implementatie en realisatie van zowel hardware als software componenten ten behoeve van
het ASANCA systeem in het bijzonder.

De taakomschrijving voor het afstudeerproject omvat de volgende aandachtspunten:

• Onderzoek naar architecturen voor meerkanaals input/output systemen met real
time signaalverwerking en intensieve rekentaken.

• Bijzondere aandacht voor testbaarheid, programmeren, booten, instelbaarheid van
regelparameters en modulaire opbouw van het systeem.

• Beoordeling van geschikte architecturen op optimaliteit, bijvoorbeeld op basis van
simulaties, flexibiliteit en realiseerbaarheid (volume en kosten).

• Bijzondere aandachtspunten in de vorm van parallelle processen, communicatie
structuren, digitale signaalprocessoren, transputer-farms, processor arrays en
mogelijk ook neurale netwerken.

Het ontwerp van de computer architectuur zal niet gebaseerd worden op standaard
structuren en componenten, maar de eisen van de applicatie als uitgangspunt nemen.
Vanwege het belang dat de applicatie in het ontwerp van het computersysteem heeft,
wordt een belangrijk deel van het onderzoek gevormd door een analyse van de specifica-
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ties van het anti-geluid regelsysteem. Dit afstudeerverslag is daartoe opgebouwd uit drie
delen.

Het eerste deel beschrijft de achtergronden van het onderzoek. Hoofdstuk 2 geeft een
overzicht van de principes van anti-geluid technieken en systemen. Hoofdstuk 3 behandelt
het ASANCA project in het kader waarvan in dit afstudeerproject onderzoek verricht is.

Het tweede deel houdt zich bezig met een analyse van de specificaties van het regelsys
teem. De specificaties waaraan het regelsysteem moet voldoen worden behandeld in
hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft een beknopt overzicht omtrent de schattingsmethoden
welke in de regeling gebruikt worden.

Het derde deel omvat het ontwerp van de computer architectuur voor het regelsysteem. In
hoofdstuk 6 wordt allereerst een overzicht gegeven van de uitgangspunten in het regelsys
teem. Daarna richt de aandacht zich op processing en communicatie bij gebruik van
parallel processing in een multi-processorsysteem. Hierop gebaseerd vindt in hoofdstuk 7
een analyse van de taken van het regelsysteem plaats. Vervolgens wordt met behulp van
deze resultaten een computer architectuur voorgesteld. In hoofdstuk 8 wordt het communi
catie netwerk verder uitgewerkt. Hoofdstuk 9 richt zich op een vergelijking tussen de
voorgestelde architectuur en standaard structuren. Daarna wordt in hoofdstuk 10 terugge
gaan naar een hoger niveau in het ontwerp en richt de aandacht zich op een taak in het
systeem. Ingegaan wordt op afwijkende architectuur mogelijkheden van de zeer rekenin
tensieve systeem identificatie taak.

Afgesloten wordt met hoofdstuk 11 waarin de conc1usies omtrent het afstudeerproject
worden besproken en aandachtspunten voor verder onderzoek worden vermeld.

Implementatie en realisatie gerichte onderdelen in het afstudeerproject zijn niet in dit
afstudeerverslag opgenomen vanwege de vertrouwelijke informatie die hier vanuit gaat.
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2. Anti-geluid principes

Anti-geluid is een methode waarbij geluid met behulp van geluid in tegenfase kan worden
onderdrukt. Allereerst zullen de algemene principes worden toegelicht. Daarna vindt een
bespreking plaats van de toepassing bij twee typen geluid en de algemene opbouw van een
anti-geluidsysteem.

2.1 Algemeen

Het principe van anti-geluid is dat een trilling kan worden uitgedoofd door er een
(kunstmatige) trilling met dezelfde amplitude maar tegengestelde fase bij te voegen. In
feite is anti-geluid gebaseerd op superpositie van trillingen. Niet alleen de tijdsatbankelijk
heid is van belang, maar ook het ruimtelijk gedrag speelt een belangrijke rol. Het principe
is Diet uitsluitend toepasbaar voor akoestische trillingen (geluid), maar ook bijvoorbeeld
voor mechanische en elektrische trillingen. Een schematische weergave van het anti-geluid
principe is te zien in figuur 1.

Figuur 1: Anti-geluid principe

Ben essentieel punt bij de toepassing van anti-geluid is het feit dat het akoestische signaal
van de geluidsbron kan varieren. Verder kan ook de akoestische overdracht veranderen ten
gevolge van exteme factoren, zoals onder andere de temperatuur en de statische druk.
Indien er voor langere tijden hoge reducties noodzakelijk zijn, moet het genereren van
optimaal anti-geluid daarom adaptief gebeuren. Dit houdt in dat een rege1systeem dat voor
de generatie' van anti-geluid zorgt, zijn instellingen moet aanpassen aan de akoestische
veranderingen. Daar de regeling adaptief gebeurt, is het ook mogelijk om volledig
automatisch op te starten zonder bepaling vooraf van het akoestische signaal of de
overdracht.

Anti-geluid onderscheidt zich van klassieke dempingstechnieken op een aantal punten.
Deze laatste methoden zijn passieve vormen gebaseerd op isolatie, absorptie en reflectie.
Anti-geluid is daarentegen een actieve vorm. Verder werkt anti-geluid vooral goed voor
laagfrequente demping, terwijl de klassieke dempingstechnieken juist hoogfrequent beter
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werken. Dit laatste geeft aanleiding tot een kosten/baten verdeling waarbij anti-geluid
vanwege de venninderde rekenintensiteit bij lagere frequenties steeds voordeliger wordt.
Door de opkomst van snelle digitale computers is het mogelijk geworden om anti-geluid
nu ook werkelijk voor toepassingen te gebruiken.

Anti-geluid geeft mogelijkheden voor geluidsproblemen waar de klassieke dempingstech
nieken niet of slecht toepasbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn kleine ruimtes en uitvoerin
gen die laag van gewicht moeten zijn, zoals bijvoorbeeld systemen in auto's en vliegtui
gen. Verder bieden anti-geluidsystemen mogelijkheden voor air-conditioningsinstallaties,
industriele uitlaatsystemen en andere ventilatiesystemen, waarbij weI lucht maar geen
geluid moet worden doorgelaten. Ben andere mogelijkheid is de onderdrukking van
periodiek lawaai door middel van actieve gehoorbeschermers, waarbij spraak, dat willekeu
rig van aard is, weI mogelijk blijft.

In een een-dimensionaal systeem is het mogelijk om een globale reductie van het ge1uid te
bereiken. Hiervoor moet er sprake zijn van vlakke golven en deze treden alleen op indien
de frequentie van het geluid beneden de zogenaamde cut-on frequency ligt. Voor deze
systemen is het in het algemeen mogelijk om met een single input single output (SISO)
regelsysteem anti-geluid te genereren.

Bij meer-dimensionale ruimten zal het niet goed mogelijk zijn om overal het geluid via
anti-geluid uit te doyen. Door het kaatsen van ge1uidsgolven tegen wanden ontstaat er een
complex geluidsveld, dat samen met het anti-geluidsveld een interferentiepatroon vormt.
Hierdoor vormen zich gebieden met minima en maxima in de geluidssterkte. Daarbij is het
mogelijk om plaatselijk een stiltegebied, een minimum in het geluidsveld, te creeren. Voor
deze systemen is het in het algemeen noodzakelijk om het anti-geluid met een multiple
input multiple output (MIMO) regelsysteem te genereren.

2.2 Geluid

De huidige anti-geluidsystemen zijn gebaseerd op een indeling van het geluid van de bron
in twee typen:

• stochastisch geluid
• quasi-periodiek geluid

Deze twee typen worden hieronder verder besproken. Ter illustratie wordt er bij beide een
SISO een-dimensionaal anti-geluidsysteem beschreven, waarbij aan een uiteinde van een
buis een bepaalde bron is opgesteld, terwijl wordt getracht om het geluid aan het andere
uiteinde te reduceren.
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2.2.1 Stochastisch geluid

Stochastisch geluid is een vonn van geluid met een steeds wisse1end karakter, zoals ruis.
Een SISO een-dimensionaal anti-geluidsysteem voor dit type geluid is te zien in figuur 2.

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

0: BRON :
1....... _____ J

~ TEG",""UR-LUIDSPREKER

... -',
DETECTOR- RESIDUSIGNML
SIGNML

DIGITALE
REGElMR

Figuur 2: Stochastisch anti-geluidsysteem

Doordat over het geluid, dat gedempt moet worden, Diets bekend is, moet dit worden
gemeten. Dit gebeurt met de eerste microfoon, die dichtbij de (primaire) bron is opgesteld.
In de tijd dat het geluid zich verder door de buis verspreidt, wordt het detectorsignaal in
een digitale regelaar geanalyseerd en het anti-geluid berekend. Via de tegenstuurluidspre
ker, de secondaire bron, wordt het anti-geluid geproduceerd en vindt de uitdoving plaats.
De tweede microfoon, die bij het uiteinde van de buis is opgesteld, dient om het residusig
naal te meten. Ook dit signaal wordt aan de digitale regelaar toegevoerd, waama dit de
regeling verder bijstuurt. Een probleem dat hierbij optreedt is de beihvloeding van het
signaal op de eerste microfoon door het anti-geluid signaal van de tegenstuurluidspreker,
waardoor instabiliteiten in de vonn van ongewenste akoestische terugkoppelingen,
rondzingen, mogelijk kunnen worden. De adaptieve regeling van het anti-geluid voor
wisselende akoestische signalen en overdrachten gebeurt geheel in een computersysteem,
de digitale regelaar. De snelheid waannee adapterende veranderingen moeten worden
uitgevoerd, bepaalt de benodigde rekensnelheid van dit computersysteem.

Resultaten van een proefopstelling voor de reductie van stochastisch geluid in een buis
(doorsnede 0,3 m, lengte 6 m) zijn te zien in figuur 3. De digitale regelaar was hierbij
werkzaam van 50 tot circa 500 Hz en de geluidsreducties in dit gebied bedroegen 20 a 30
decibel.
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Figuur 3: Resultaten stocbastiscb anti-geluidsysteem

2.2.2 Quasi-periodiek geluid

Quasi-periodiek geluid is een vonn van geluid met een grondpatroon dat zich min of meer
periodiek herhaald, waardoor er hannonische componenten hoorbaar zijn. Deze bromtonen
zijn voor het menselijk gehoor zeer irritant, ook als ze niet echt hard ldinken. Ben SISO
een-dimensionaal anti-geluidsysteem voor dit type geluid is te zien in figuur 4.

lEGENSTUUR
LUIDSPREKER

r ,

: BRON :
l .......... ~

'--------30-'. -------71
REFERENTIE
SIGNML

RESIDUSIGNML

DIGITALE
REGEl..AAR

Figuur 4: Quasi-periodiek anti-geluidsysteem

Over het geluid, dat hier gedempt moet worden, is bekend dat het een periodiek karakter
heeft. Doordat het periodieke karakter weI aan ldeine afwijkingen onderhevig kan zijn,
moet er uit de bron een referentiesignaal worden afgeleid. Dit kan gebeuren via een
microfoon bij de (primaire) bron, maar ook met een tachogenerator indien er sprake is van
een roterende machine als bron. Op basis van het referentiesignaal wordt er in de digitale
regelaar anti-geluid berekend, dat vervolgens met een tegenstuurluidspreker in de buis
wordt geproduceerd. Met behulp van het residusignaal van de microfoon aan het uiteinde
van de buis wordt het anti-geluid door de digitale regelaar bijgestuurd. Indien de micro
foon bij de (primaire) bron ontbreekt dan kunnen er bij dit systeem geen problemen met
ongewenste akoestische terugkoppelingen ontstaan. Nog steeds is de benodigde rekensnel
heid voor de digitale regelaar athankelijk van de snelheid waarmee adapterende verande
ringen moeten worden uitgevoerd.
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Resultaten van een proefopstelling voor de reductie van quasi-periodiek geluid in een buis
(doorsnede 0,3 m, lengte 6 m) zijn te zien in figuur 5. De digitale regelaar was hierbij
werkzaam van 50 tot circa 300 Hz. De regeling werkte alleen voor harmonische frequen
ties, waarbij de behaalde geluidsreductie voor diverse frequentie componenten soms meer
dan 40 decibel bedroeg.

o 100 200 300
F..a-"lHI,

Figuur 5: Resultaten quasi-periodiek anti-geluidsysteem

2.3 Anti-geluidsysteem

Een anti-geluidsysteem valt uiteen in twee delen. In een deel gebeurt de generatie van
anti-geluid door een adaptieve regelaar, terwijl in het andere deel het akoestische proces
plaatsvindt dat geregeld moet worden. Het totale anti-geluidsysteem is zodoende op te
splitsen in twee blokken:

• akoestisch proces
• adaptieve regelaar

Deze twee blokken worden hieronder verder besproken. Hierbij wordt uitgegaan van een
MIMO anti-geluidsysteem. Een schematische weergave van zo'n anti-geluidsysteem is te
zien in figuur 6.
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Figuur 6: Anti-geluidsysteem

2.3.1 Akoestisch proces

Het akoestisch proces is dat gedeelte van het totale anti-geluidsysteem, waarin zich de
akoestische verschijnselen voordoen. Naast de geluidsvelden en overdrachten bestaat dit
gedeelte uit drie belangrijke delen:

• primaire bronnen
• secundaire bronnen
• foutsensoren

De primaire bronnen worden gevormd door de motoren en eventuele andere hiermee
samenhangende bronnen, die zorgen voor het ontstaan van het lawaai, het primaire
geluidsveld. De secondaire bronnen zorgen voor de produktie van het anti-geluid, het
secondaire geluidsveld. De secondaire bronnen kunnen bestaan uit tegenstuurluidsprekers
of trilapparaten, zogenaamde shakers. De foutsensoren dienen om de residusignalen te
meten en bestaan uit microfoons of versnellingsopnemers.

Tussen elke primaire bron en elke foutsensor en tussen elke secundaire bron en elke
foutsensor bestaat er een zogenaamde akoestische overdracht, die het verband weergeeft
tussen het geluidsveld van de akoestische bron en het resulterende geluidsveld bij de
foutsensor.
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2.3.2 Adaptieve regelaar

De adaptieve regelaar is dat gedeelte van het totale anti-geluidsysteem, dat zorgt voor de
adaptieve digitale regeling. Deze regelaar kan opgebouwd worden als een self-tuning
regulator en bestaat dan uit drie delen:

• controller
• controller ontwerp
• systeem identificatie

De controller zorgt voor het ontstaan van de anti-geluidssignalen door fIltering van de
referentiesignalen uit de primaire bronnen. Daar de regelaar adaptief moet zijn, moeten de
coefficienten van de controller voortdurend worden bijgewerkt (updating). Dit bijwerken
gebeun bij het controller ontwerp op basis van schattingen over het akoestische proces.
Deze schattingen worden verricht door de systeem identificatie en omvatten benaderingen
voor zowel de primaire als secundaire akoestische overdrachten. In deze (akoestische)
overdrachten worden tevens de niet akoestische overdrachten van de bronnen en foutsenso
ren gemodelleerd.

De adaptieve regeling zorgt voor een vergroting van het bereik en de robuustheid van de
totale regelaar, doordat de instelling van de controller wordt bijgeregeld op veranderend
dynamisch gedrag. Deze bijregeling gebeun onder invloed van het controller ontwerp voor
een veranderend akoestisch signaal en voor een veranderende akoestische overdracht door
de systeem identificatie.
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3. ASANCA

In het kader van het Europese BRITE/EURAM-programma wordt er binnen de TPD
gewerkt aan het project Advanced Study for Active Noise Control in Aircraft (ASANCA).
De uitgangspunten en de opbouw van dit project zuilen achtereenvolgens kort worden
toegelicht.

3.1 Aigemeen

Het project Advanced Study for Active Noise Control in Aircraft (ASANCA) is een
onderdeel van het Europese BRITE/EURAM-programma op het gebied van de aeronautics
(area 5). Recentelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat de toepassing van anti-ge1uid
veelbelovende resultaten te zien kan geven als oplossing voor de laag frequente geluids
problemen, zoals deze voorkomen in bijvoorbeeld luchtvaartuigen. De hoofddoelsteiling
van het ASANCA project is het verder onderzoeken van deze anti-geluid technieken voor
luchtvaartuigen en het opdoen van kennis voor toekomstige praktische toepassingen.

Het ASANCA project is opgesplitst in twee sub-projecten, elk voor een specifiek type
luchtvoertuig:

• fixed wing aircrafts; vliegtuigen met vaste vleugels
• rotary wing aircrafts; helikopters

Het totale project heeft men verder in een drietal tijdvakken ingedee1d:

• ASANCA-l, pilot phase; opstartfase van 2 jaar, beginnend in juli 1990 en eindigend
in juni 1992

• ASANCA-2, intermediate phase; tussenfase van 2 jaar, waarschijnlijk beginnend
eind 1992

• ASANCA-3, main phase; hoofdfase van ongeveer 3 jaar

In de ASANCA-l fase richt het onderzoek zich op een uitbreiding van de bestaande anti
geluid technieken, terwijl in de ASANCA-2 fase geheel nieuwe technieken worden
onderzocht. De ASANCA-3 fase moet uiteindelijk leiden tot anti-geluid technieken, die
voor directe praktische toepassingen bruikbaar zijn.

3.2 Project opbouw

De TPD neemt in de ASANCA-l fase deel aan het fIxed wing aircrafts sub-project samen
met een aantal fabrikanten van luchtvaartuigen, onderzoeksinsteilingen, universiteiten en
fabrikanten van systemen.
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Het onderzoek beeft als doelstelling bet nagaan van de toepassingsmogelijkheden van anti~

geluid technieken om de door de motoren veroorzaakte geluidsoverlast in vliegtuigcabines
te reduceren. Het gaat daarbij in bet bijzonder om bet onderdrukken van laag-frequent
componenten in een complex en Diet stationair geluidsveld. De werkzaamheden in deze
fase omvatten:

• evaluatie van bestaande anti-geluid technieken
• metingen en analyse van de geluidsvelden in vliegtuigen
• opstelling van de systeem specificatie
• ontwerp en selectie van anti-geluid regelstrategieen en algoritmen
• ontwerp en realisatie van een systeem
• test van bet systeem onder laboratorium omstandigbeden en in een vliegtuig

Binnen de TPD worden er bijdragen geleverd op de gebieden van evaluatie van bestaande
anti-geluid technieken, systeem specificatie, ontwerp en selectie van anti-geluid strategieen
en algoritmen en ontwerp, realisatie en test van bet systeem.

In bet project wordt gebruik gemaakt van vier vliegtuig typen van verschillende fabrikan
ten:

• Dornier D0228; lengte 15,0 m, 15 personen
• Saab 340; lengte 19,7 m, 35 personen
• Alenia ATR42; lengte 22,7 m, 42 personen
• Fokker FIOO; lengte 35,5 m, 107 personen

Alle vier de vliegtuig typen zijn bedoeld voor regionaal vliegverkeer en worden ook weI
als commuters aangeduid. De eerste drie typen zijn uitgerust met elk twee zogenaamde
turbopropmotoren, waarbij elke motor vier propellorbladen beeft. Het laatste type vliegtuig
is uitgerust met twee straalmotoren waarbij elke motor twee propellorspoelen beeft.
Zijaanzicbten van drie van de vier vliegtuig typen zijn te zien in de figuren 7 tot en met 9.

Figuur 7: Saab 340

Figuur 8: Alenia ATR42
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Figuur 9: Fokker FlOO

Het geluidsveld dat met behulp van een anti-geluidsysteem gereduceerd moet worden,
wordt direct en indirect veroorzaakt door de motoren van het vliegtuig zodat er sprake is
van quasi-periodiek geluid. Van het geluidsveld worden alleen enkele laag-frequent
componenten behorend bij een motor onderdrukt. Dit zijn de fundamentele frequentie met
de eerste hogere harmonischen. De fundamentele frequentie wordt aangeduid als de
zogenaamde blade pass frequency (BPF). Het frequentie spectrum van het geluidsveld in
een vliegtuigcabine zal samenhangen met de asrotatiesnelheid van de motor. Bij verschil
lende belastingen zal de asrotatiesnelheid varieren, zodat ook het geluidsveld aan verande
ringen onderhevig is. Verder veranderen de omstandigheden waarin het geluidsveld zich
uitbreidt zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de luchttemperatuur en de statische luchtdruk.

Door de opbouw en grootte van de vliegtuigcabines is het Diet mogelijk om van een een
dimensionaal anti-geluidsysteem uit te gaan en zodoende ontstaat de noodzaak van een
multiple input multiple output systeem. In de kleinere vliegtuigen is het de bedoeling om
in de gehele vliegtuigcabine lokale reducties van het geluidsveld te bereiken. Vanwege de
afmetingen is het in de grotere vliegtuigen de bedoeling om slechts voor een beperkt
gebied in de vliegtuigcabine anti-geluid te genereren. Dit gebied beperkt zich dan tot
enkele rijen stoelen nabij de motoren, juist waar de geluidsoverlast het grootst is. De
plekken in de vliegtuigcabine waar het gewenst is om een lokale reductie te bereiken,
moeten op hoofdhoogte komen te liggen, zodat het voor de passagiers relatief stil wordt of
lijkt. Om dit te bereiken worden de residusignalen met meerdere sensoren bepaald, die op
hoofd hoogte zijn aangebracht. De foutsensoren bestaan uit microfoons en/of versnellings
opnemers. Om het primaire geluidsveld te reduceren worden er meerdere actuatoren in de
vliegtuigcabine aangebracht. Bij de secundaire bronnen (de actuatoren) gaat het om
luidsprekers en/of shakers.
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4. Specificaties regelsysteem

De specificaties van het regelsysteem worden op twee niveaus beschreven. Achtereenvol
gens wordt het regelsysteem zowel ten opzichte van zijn omgeving als ook op basis van
zijn interne functies gespecificeerd.

4.1 Algemeen

Ret regelsys~eem moet anti-geluid genereren voor de harmonische componenten in een
primair geluidsveld dat quasi-periodiek van aard is. De harmonische componenten vormen
de belangrijkste bijdrage in het primaire geluidsveld en hun totale energie moet geminima
liseerd worden. Ret regelsysteem moet een adapterende regelstrategie aanhouden om
veranderingen in het primaire geluid (zowel amplitude als fase veranderingen van de
harmonische componenten) en de akoestische omgeving te blijven volgen. Bij het
inschakelen moet de regelstrategie er voor zorgdragen dat de generatie van eventueel extra
geluid wordt beperkt. Verder moet de regelstrategie een robuust karakter hebben, zodat het
regelsysteem onder stationaire omstandigheden begrensde anti-geluidssignalen produceert.

Ret regelsysteem moet in staat zijn om op twee verschillende wijzen de regeling uit te
voeren, deze zijn:

• synchroon
• asynchroon

Bij de synchrone rege1ing wordt de regeling synchroon met de rotatiesnelheid van een
primaire bron uitgevoerd. Rierdoor is het slechts mogelijk om een primaire bron toe te
staan. Bij de asynchrone regeling wordt de rege1ing met een vaste tijdbasis uitgevoerd en
dus onafhankelijk van de rotatiesnelheid van een primaire bron. Rierdoor is het bij een
asynchrone regeling weI mogelijk om meerdere primaire bronnen toe te staan.

4.2 Omgeving regelsysteenl

Vanuit het regelsysteem behoren aile andere delen van het anti-geluidsysteem tot de
omgeving van dit regelsysteem. Rieronder vaIlen de akoestische omgeving, systeemdelen,
zoaIs sensoren en actuatoren, aIs ook het vliegtuig en eventuele operators. De grootte van
het regelsysteem in het aantal te regelen referentie-, ingangs- en uitgangskanaIen moet
vooraf (onder bepaalde restricties) te bepaIen zijn.

Ret regelsysteem wordt in een vliegtuigcabine geplaatst en van hieruit wordt de samen
hang met zijn omgeving vastgelegd. Schematisch is dit weergegeven in het context
diagram van figuur 10.
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Figuur 10: Context diagram

Het regelsysteem verkrijgt (analoge) residusignalen van de sensoren en genereert (analoge)
anti-geluidssignalen voor de actuatoren en (analoge) monitorsignalen voor testdoeleinden.
Voor de transducers van residu- en anti-geluidssignalen zijn (voor)versterkers nodig. De
generatie van anti-geluid gebeurt op basis van tachosignalen uit (onderling onafhankelijke)
tachogeneratoren met fase infonnatie over de motoren of op basis van (analoge) detectors
ignalen, die sterk coherent zijn met het primaire geluid, uit referentiedetectoren. De
generatie van het anti-geluid wordt bij het opstarten gesynchroniseerd met behulp van
synchrosignalen uit de motoren. Ben operator kan het regelsysteem direct en via een
zogenaamde host computer bedienen en wordt tevens op de hoogte gesteld van het
functioneren van het regelsysteem.

4.3 Functies regelsysteem

De functies die het regelsysteem moet uitvoeren zijn globaal op te splitsen in vtjf
hoofdtaken:

• besturing
• user interface
• signaal acquisitie
• adaptieve regeling
• signaal generatie

De signaal acquisitie verzamelt signalen vanuit de omgeving van het regelsysteem en de
adaptieve regeling gebruikt deze als invoer. De uitvoer van de adaptieve regeling wordt
door de signaal generatie naar de omgeving van het regelsysteem uitgegeven. De user
interface zorgt voor de communicatie met een operator. Dit geheel wordt geleid vanuit de
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besturing. De samenhang tussen de vijf hoofdtaken van het regelsysteem is te zien in
figuur 11.

MN/UlT. START. DATA DATA
STOP. RESET IN OUT INDICATOREN

SYNCHROSIGNALEN

TACHOSIGNALEN

RESlDUSIOl'W..E=N:.:.....-~

CETECTORSIGNALEN

Figuur 11: Hoofdtaken regelsysteem

4.4 Besturing

MONITOR51GNALEN

ANTl-GElUIDSIGNALEN

De besturing heeft als taak de samenwerking van de andere hoofdtaken zodanig te leiden,
dat alle functies van het regelsysteem op de juiste momenten worden uitgevoerd. Hiervoor
moet de besturing een nauwkeurige tijdbasis genereren.

De tijdbasis is afhankelijk van de wijze waarop de regeling uitgevoerd moet worden,
synchroon dan weI asynchroon. Bij de synchrone regeling moet er een tijdbasis gegene
reerd worden welke (bijna) exact synchroon is aan de rotatiesnelheid van de primaire bron.
Dit gebeurt op basis van een tachosignaal. Bij de asynchrone regeling moet er een vaste
tijdbasis gegenereerd worden, dit gebeurt op basis van een nauwkeurige klok.

De diverse hoofdtaken in het systeem, elk met weer eigen onderliggende taken, moeten
onderling samenwerken voor het uitvoeren van aIle functies van het systeem. Tevens
kunnen de besturing en de user interface elkaar onderling bemvloeden, zodat de uitvoering
van commando's van een operator mogelijk wordt. Tijdens het opstarten van het systeem
worden vanuit de besturing alle overige taken in het systeem ook van programma-code,
data en parameters voorzien.

21



De besturing van het regelsysteem kan plaatsvinden via besturingssignalen, zoals onder
andere een (over)samplefrequentiesignaal en een synchronisatiesignaal welke van belang is
bij het opstarten. Verder kan er ook gebruik gemaakt worden van commando's waarmee
de mogelijkheid ontstaat om de uitvoering van bepaalde taken te wijzigen.

4.5 User interface

De user interface voert taken uit die verband houden met de communicatie tussen het
regelsysteem en een operator. Hierbij horen het herkennen van handelingen van de
operator en het op de hoogte stellen van de operator omtrent het functioneren van het
regelsysteem. Op basis van de commando's die een operator geeft, moet de user interface
er voor zorgen dat de besturing zodanig wordt aangepast dat het commando wordt
uitgevoerd.

Voor het testen van het regelsysteem zijn er twee mogelijkheden om het functioneren van
het regelsysteem te bekijken. Het numeriek functioneren kan gecontroleerd worden met
behulp van zogenaamde snapshots waarin de exacte status van een bepaald deel van het
regelsysteem over een bepaald tijdwindow wordt weergegeven. Ben andere mogelijkheid
betreft de continue controle van bepaalde signalen met behulp van de zogenaamde
monitoring. Hierbij worden geselecteerde signalen continue weergegeven op de extra
analoge uitgangskanalen van het regelsysteem.

4.6 Signaal acquisitie

De signaal acquisitie voert taken uit voor het verzamelen van signalen uit de omgeving en
het ornzetten daarvan voor gebruik binnen het regelsysteem. Hieronder vallen twee taken:

• input
• referentiesignaal generatie

De input taak omvat de buffering, filtering en analoog naar digitaal conversie van de
residusignalen. Er wordt gebruik gemaakt van oversampling en de fIltering is opgebouwd
uit zowel analoge als digitale fIlters. De digitale fIltering is te combineren met de
downsampling van de residusignalen tot de gewenste samplefrequentie.

In de adaptieve regeling is het nodig om signalen te hebben welke sterk gecorreleerd zijn
met de afzonderlijke primaire bronnen. Het is de taak van de referentiesignaal generatie
om voor elke primaire bron dit signaal te maken op basis van het detector- of tachosignaal
van de desbetreffende bron. Bij gebruik van het detectorsignaal is er sprake van een
(extra) ingangssignaal dat sterk coherent is met het primaire geluidsveld. Dit signaal
ondergaat net zoals de residusignalen een buffering, een fIltering en analoog naar digitaal
conversie. Bij gebruik van het tachosignaal is er sprake van een gesynthetiseerd referentie
signaal welke tot stand komt via een programmeerbare golfvorm generator, een Program-
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mabie Waveform Generator (PWG). De PWG bestaat uit een tabel met hierin opgeslagen
een instelbare golfvorm, welke synchroon met het tachosignaal uitgelezen wordt.

4.7 Adaptieve regeling

De taken die de adaptieve regeling uitvoert, zijn gebaseerd op de vorm van de regelstrate
gie die toegepast wordt: de self tuning regulator. Deze omvatten de generatie van anti
geluidssignalen (controller), het wijzigen van instellingen van de controller in verband met
veranderingen in het primaire geluidsveld (controller ontwerp) en de identificatie van het
akoestische systeem in verband met wijzigingen in de akoestische omgeving (systeem
identificatie). Ben blokschema van de adaptieve regeling binnen het gehele anti-geluidsys
teem is te zien in figuur 12.
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Figuur 12: Blokschema anti-geluidsysteem
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PWG
G
H
W
UPD-CO
UPD-51
X
R
U
D
5
E
e

programmable wavefonn generators
(geschatte) primaire overdrachten
(gereduceerde)(geschatte) secundaire overdrachten
transversale controller fIlters
adaptieve schattingsmethode controller ontwerp
adaptieve schattingsmethode systeem identificatie
referentiesignalen
gefIlterde referentiesignalen
anti-geluidsignalen
(geschatte) primaire signalen
(geschatte) secundaire signalen
(geschatte) residusignalen
schattingsfouten

Ten gevolge van verschillen in de tijdschaal waarin zich variaties voordoen in het primaire
ge1uid en in de akoestische omgeving, is het mogelijk om een onderscheid te maken voor
de tijdschaal waarop de diverse taken worden uitgevoerd. Zowel de controller en het
controller ontwerp moeten zeer regelmatig worden uitgevoerd, omdat de variaties in het
primaire ge1uid zich snel kunnen voordoen. De systeem identificatie kan daarentegen
langzamer worden uitgevoerd, omdat de akoestische omgeving trager varieert.

De controller zorgt voor de generatie van anti-geluidssignalen en dient altijd op sample
basis uitgevoerd te worden. De belangrijkste componenten in de anti-geluidssignalen
worden gebaseerd op de referentiesignalen. Per actuator moet elke (gewenste) hannonische
component zowel in amplitude als in fase onafhankelijk van de andere hannonische
componenten te regelen zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een (meerkanaals)
transversaal fIlter. De coefficienten van alle controller fIlters worden door het controller
ontwerp bepaald.

Het controller ontwerp zorgt voor het bijregelen van de coefficienten van het meerkanaals
fIlter van de controller. Allereerst worden de referentiesignalen van de primaire bronnen
via gereduceerde geschatte secundaire overdrachten gefIlterd. Deze gereduceerde over
drachten zijn opgebouwd volgens een zekere model structuur welke door de systeem
identificatie bepaald wordt. Vervolgens worden de coefficienten van de controller
herberekend, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gefilterde referentiesignalen en een
adaptieve schattingsmethode.

De systeem identificatie zorgt voor het bijregelen van de geschatte secundaire overdrach
ten, zoals die in het controller ontwerp gebruikt worden. De systeem identificatie kan in
twee tijdstappen worden verdeeld:

• off-line schatting
• on-line schatting

Bij het opstarten van het systeem kan er allereerst een eemnalige zogenaamde off-line
schatting van de primaire en secundaire overdrachten gemaakt worden. Deze schatting kan
relatief eenvoudig en snel verlopen, omdat er op dat moment nog geen sprake is van een
anti-geluidregeling.
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De on-line schatting vindt plaats tijdens de generatie van de anti-geluidssignalen. Hierdoor
bestaat er een grote correlatie tussen de verschillende kanalen, waardoor de schatting van
de primaire en secondaire overdrachten zeer moeilijk en dus trager kan verlopen. Bij deze
schatting wordt uitgegaan van een grote model structuur waarna de geschatte secundaire
overdrachten worden gereduceerd tot een vereenvoudigde model structuur. Bij de reductie
worden alle overdrachten tevens gewogen met een contributiefactor met de bedoeling de
convergentie van het controller ontwerp te verbeteren. Deze contributiefactor geeft de
invloed weer van een bepaalde secondaire bron op het residusignaal, zoals dat door een
bepaalde foutsensor gemeten wordt.

4.8 Signaal generatie

De signaal generatie zorgt voor het ornzetten van signalen uit het regelsysteem naar de
omgeving. Het betreft daarbij zowel de anti-geluidssignalen als de monitorsignalen. Deze
ornzetting wordt uitgevoerd door de output taak.

De output taak omvat de digitaal naar analoog conversie, filtering en buffering van de
anti-geluid- en monitorsignalen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van oversampling en is
de filtering opgebouwd uit zowel analoge als digitale filters. De digitale fIltering is nu te
combineren met de upsampling van de signalen tot de gewenste oversamplefrequentie.
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5. Schattingsmethoden

Schattingsmethoden worden in het regelsysteem gebruikt bij de adaptieve regeling.
Allereerst wordt de opbouw van enkel- en meerkanaals adaptieve fIlters besproken en
daarna wordt ingegaan op enkele schattingsmethoden.

5.1 Aigemeen

Schattingsmethoden kunnen gebruikt worden om de coefficienten van modellen van
fysische verschijnselen te bepalen. De adaptieve regeling is gebaseerd op de mogelijkheid
om de coefficienten van zo 'n model te verkrijgen. Dit gebeurt op basis van de in- en
uitgangssignalen van het systeem dat met behulp van een model gemodelleerd moet
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken welke bekend zijn onder de naam
van adaptieve filtering.

5.2 Adaptieve filters

Filters zijn in feite selectieve tweepoorten met een voor ieder filter karakteristieke
overdracht tussen het in- en uitgangssignaal. De coefficienten van een ftlter bepalen de
vorm van de overdrachtsfunctie. Indien de coefficienten in de tijd bijgesteld worden dan
wordt zo'n ftlter aangeduid als adaptiej filter. Het bijstellen (update) van de fIltercoeffici
enten gebeurt door een algoritme. Dit algoritme optimaliseert de fIlterresponsie op basis
van een bepaald performance criterium. Hiervan uitgaande kan een adaptief filter, zoals
weergegeven in figuur 13, opgedeeld worden in twee delen:

• filter; overdracht tussen ingang en uitgang
• algoritme; aanpassing van coefficienten

X ---I 1 0
~

1

E
(+

t I

X y
W~I 1

(
I ALGORITME I"

Figuur 13: Adaptief filtersysteem
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Waarbij:

d(T) primair signaal
x(T) ingangssignaal fIlter
yeT) uitgangssignaal fIlter
e(T) residusignaal
W(T) weegfactoren fIlter
N aantal weegfactoren

Er zijn meerdere typen fIlters te onderscheiden, maar meestal wordt uitgegaan van een
transversaal fIlter. Het transversale fIlter is ook bekend onder de naam van finite impulse
response (FIR) of moving average (MA) fIlter. Bij dit fIlter wordt het momentane
uitgangssignaal, y (T) , van het fIlter slechts bepaald door een tijdreeks van ingangssigna
len, X (T) , welke gewogen worden via een reeks van weegfactoren, W (T) . Deze weegfac
toren vonnen de coefficienten van het fIlter en bepalen de impulsresponsie van het fIlter.

y(1) = WN,T-l XJ1)

De opbouw van een transversaal fIlter is weergegeven in fIguur 14.

(1)

x wo y

Figuur 14: Opbouw transversaal filter

5.3 Meerkanaals adaptieve filters

Adaptieve fIlters zijn niet aIleen toepasbaar voor enkelkanaals (SISO) systemen, maar ook
voor systemen met meerdere in- en uitgangssignalen, de meerkanaals (MIMO) systemen.
Hierbij wordt er tussen elke ingang en elke uitgang een kanaal gedefmieerd, opgebouwd
volgens een transversaal fIlter. Een meerkanaals adaptief fIlter is zodoende ook opgedeeld
in een (meerkanaals) fIlter en een (meerkanaals) algoritme, dit is weergegeven in fI
guur 15.
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Figuur 15: MeeIkanaals adaptief filtersysteem

Waarbij:

d.,.(T) .. ~iT)
x.(T) .. ~(T)
Y.,.(T) ,. Yq,p(T)
e1(T) .. eq(T)
W·,l(T) .. W"l,P(T)

N
p

Q

primaire signalen
ingangssignalen filter
uitgangssignalen filter
residusignalen
weegfactoren filter
aantal weegfactoren per filter
aantal ingangssignalen
aantal uitgangssignalen
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(2)

5.4 Schattingsmethoden

De schattingsmethoden vonnen het update algoritrne dat in een adaptief fIlter de coeffici
enten aanpast. Het doel van de toepassing van een schattingsmethode is om de weegfacto
ren van het fIlter zodanig aan te passen, dat de uitgangssignalen van het (meerkanaals)
mter zo goed mogelijk overeenkomen met de (negatieve waarde van de) primaire signalen,
ofwel de residusignalen zo klein mogelijk maken. Dit gebeurt met behulp van een
perfonnance criterium dat doorgaans gebaseerd is op een Minimum Mean Square Error
(MMSE). Hierbij wordt de variantie van de residusignalen geminimaliseerd met betrekking
tot de weegfactoren van het fIlter. Het MMSE perfonnance criterium wordt zodoende als
voIgt gefonnuleerd:

min E [ II eJ..1) II~] =min J(W)
w w

(3)

De Mean Square Error (MSE) is minimaal indien de afgeleide met betrekking tot de
weegfaetoren nul is:

v == aJ(W) == 0
aw

(4)

De oplossing voor dit MMSE probleem vereist kennis omtrent de eigenschappen van de
signalen welke in het probleem een rol spelen (zie ook bijlage 1).

De uitwerking van het MMSE probleem kan op diverse manieren gebeuren door verschil
lende aannamen met betrekking tot de signaal eigenschappen te doen. Er ontstaat zodoende
een grote verzameling aan algoritrnen, maar de meeste schattingsmethoden zijn gebaseerd
op een van de volgende algoritrnen:

• Least Mean Square algoritmen
• Recursive Least Square algoritmen

Het verschil tussen de algoritrnen wordt voomamelijk gevormd door het precieze perfor
mance criterium dat gebruikt wordt. Dit heeft weer invloed op het aantal bewerkingen dat
voor elk algoritrne benodigd is en de snelheid waarmee de convergentie plaatsvindt.

De Least Mean Square algoritrnen vonnen een familie van algoritmen welke alle op een
stochastische gradient methode zijn gebaseerd. Hiema zal alleen op het standaard LMS
algoritrne worden ingegaan.

Het standaard LMS algoritrne (zie ook bijlage 2) wordt gekenmerkt door een eenvoudig
algoritrne met een lage complexiteit in het aantal bewerkingen. De convergentiesnelheid
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van het algoritme is echter afhankelijk van de spreiding van de eigenwaarden en kan
zodoende het gebruik van het algoritme benadelen. Het algoritme heeft een lage complexi
teit in het aantal bewerkingen en een goede numerieke stabiliteit.

De Recursive Least Square algoritmen (zie ook bijlage 3) vonnen een familie van
algoritmen welke alle op de kleinste kwadraten methode zijn gebaseerd. Hiema zal alleen
op het standaard RLS en SFfF algoritme worden ingegaan.

Het standaard RLS algoritme (zie ook bijlage 4) wordt gekenmerkt door een hoge
complexiteit in het aantal bewerkingen en benodigd geheugen. De convergentiesnelheid
van het algoritme is onafhankelijk van de eigenwaarden van de autocorrelatiematrix van de
ingangssignalen en de convergentie verloopt sneller dan bij het LMS algoritme. Hoewel
het algoritme op zichzelf exponentieel stabiel is, bestaan er problemen met de numerieke
stabiliteit.

Het FfF algoritme wordt gekenmerkt door een lagere complexiteit in het aantal bewerkin
gen dan het RLS algoritme, terwijl toch dezelfde oplossing gevonden wordt. Ook hier is
de convergentiesnelheid van het algoritme onafhankelijk van de eigenwaarden van de
autocorrelatiematrix van de ingangssignalen en verloopt de convergentie sneller dan bij het
LMS algoritme. Een nadeel van dit algoritme wordt gevonnd door de stabiliteit, welke Diet
exponentieel is. Ben oplossing hiervoor wordt gevonnd door het Stabilized FfF algoritme
(zie bijlage 5) wat echter een hogere complexiteit met zich meebrengt.

Een overzicht van het aantal bewerkingen benodigd voor een iteratie van zowel het LMS,
RLS als SFfF algoritme is te zien in tabel 1. De keuze voor een van de algoritmen wordt
bepaald door de gewenste convergentiesnelheid en de beschikbare rekensnelheid en
geheugen grootte.

Tabell: Aantallen bewerkingen van schattingsmethoden

LMS N(2PQ) N(2PQ) + 0
Q

RLS ~~)+ ~(3p2) + 1
N(2PQ+2P) + N(2PQ+3P) +
-1 Q

SFfF N(4p2+3P+PQ) + N(6p2+P+2PQ) + 3
9p2+9P+Q-2 12p2+26P+Q+ll

Waarbij:

N aantal weegfactoren per filter
p aantal ingangssignalen
Q aantal uitgangssignalen
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6. Conlputer architectuur

Dit onderzoek richt zich op het ontwerp van de architectuur van het computersysteem voor
een anti-geluid regelsysteem. De computer architectuur beschrijft de afzonderlijke delen in
het computersysteem en hun onderlinge verbanden. Allereerst worden vier uitgangspunten
in het regelsysteem besproken, die een essentieel onderdeel vormen bij het ontwerp van de
computer architectuur. Daama richt de aandacht zich op de uitgangspunten in het
computersysteem, welke zich toespitsen op parallel processing via een multi-processorsys
teem. Dit laatste onderwerp en de hiermee samenhangende begrippen processing en
communicatie zullen aansluitend worden behandeld.

6.1 Algemeen

De architectuur van het regelsysteem vormt een beschrijving van het functionele gedrag
van het systeem. Naast de specificaties van de taken van het regelsysteem worden ook de
afzonderlijke systeemdelen en hun onderlinge verbanden vastgelegd. De computer
architectuur richt zich met name op de twee laatste onderdelen, een beschrijving van de
delen in het computersysteem en hun onderlinge verbanden.

Bij het ontwerp zal er vanuit de eisen van de applicatie, in dit geval een an~i-geluid

regelsysteem, eerst een opzet van de computer architectuur worden opgesteld. Pas daama
zullen er implementatie en realisatie aspecten aan bod komen. De computer architectuur
die op deze wijze ontstaat, kan aan worden geduid als een application driven of matched
architectuur. Deze architectuur kan duidelijk afwijken van een architectuur welke tot stand
komt, door uit te gaan van general purpose architectuur structuren.

6.2 Uitgangspunten regelsysteem

De computer architectuur wordt gebaseerd op de specificaties van de taken van het
regelsysteem. Hierbij zijn er vier uitgangspunten in het regelsysteem aan te merken, welke
als essentieel onderdeel bij de bepaling van de computer architectuur terugkomen. Deze
uitgangspunten zullen hier kort toegelicht worden.

Het regelsysteem moet in verschillende situaties gebruikt kunnen worden. Hierdoor is het
gewenst dat het aantal referentie-, ingangs- en uitgangskanalen opschaalbaar is. Tevens
moet het mogelijk zijn om eenvoudig experimenten uit te kunnen voeren. Het systeem
moet zodoende flexibel in te stellen en makkelijk te testen zijn.

De opzet van het regelsysteem is gebaseerd op een adaptieve regelaar volgens het self
tuning regulator concept. Deze is opgebouwd uit een controller, een controller ontwerp en
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een systeem identificatie taak. Binnen deze taken kunnen meerdere typen algoritmen
voorkomen.

Er kan sprake zijn van algoritmen welke in het tijd- of in het frequentie-domein uitgevoerd
worden. De structuur opbouw van beide varianten is identiek, maar tijd-domein algoritmen
leggen de strengste eisen op aan de snelheid van de signaalverwerking.

Het regelsysteem doorloopt drie fases. In de eerste fase wordt het systeem opgestart,
waarbij alle delen van programma-code, data en parameters worden voorzien. Vervolgens
wordt in de tweede fase een off-line adaptieve regeling uitgevoerd, die noodzakelijk is
voor de initialisatie van de derde fase. In deze derde fase vindt de on-line adaptieve
regeling plaats waarbij anti-geluid gegenereerd wordt.

6.3 Uitgangspunten computersysteem

Het computersysteem moet uiteindelijk voldoen aan de eisen, zoals die in de specificaties
van de taken van het regelsysteem zijn vastgelegd. De computer architectuur moet daarom
gebaseerd worden op een situatie welke als een worst case omschreven kan worden. Bij
computersystemen is dit in het algemeen die situatie, waarbij de maximale verwerkings
snelheid nodig is.

In het anti-geluid regelsysteem komt de maximale verwerkingssnelheid voor in de on-line
adaptieve regeling. In deze fase is er namelijk sprake van taken welke real-time signaal
verwerking vragen. Zowel in de fase van het opstarten als in de off-line adaptieve regeling
kan verwerkingssnelheid voor verwerkingstijd worden ingeruild. Er is dan namelijk geen
noodzaak tot real-time signaalverwerking en de uitvoering van de taken kan (binnen
zekere grenzen) over de tijd worden gespreid.

De anti-geluid regeling kan plaatsvinden via algoritmen, welke in het tijd- of in het
frequentie-domein uitgevoerd worden. Tijd-domein algoritmen vragen echter, vanwege
strengere real-time eisen, de grootste signaalverwerkingssnelheid. Om deze redenen dient
de on-line adaptieve regeling met gebruik van tijd-domein algoritmen als het uitgangspunt
bij het onderzoek naar een geschikte computer architectuur. De resultaten van het
onderzoek dienen getoetst te worden aan de overige situaties.

De precieze grootte van de benodigde verwerkingssnelheid en de beschikbare verwerkings
doorlooptijd in de on-line adaptieve regeling worden (indirect) bepaald door de akoestische
eigenschappen van de omgeving. Deze komen tot uitdrukking in de keuze van de typen
(tijd-domein) algoritmen, de samplefrequentie, de maximale doorlooptijd, het aantal
kanalen en coefficienten. Op basis van de specificaties van het regelsysteem en de
invullingen voor de diverse parameters is het mogelijk een schatting te maken voor de
benodigde verwerkingssnelheid, uitgedrukt in het aantal bewerkingen per tijdseenheid. Het
is in het onderzoek steeds duidelijk geweest dat de noodzakelijke verwerkingssnelheid zo
hoog ligt, dat het met bestaande processoren Diet meer mogelijk is om van een single-
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processorsysteem gebruik te maken. In het computersysteem moeten daarom meerdere
processoren ingezet worden.

De keuze voor het toepassen van meerdere processoren is in feite gebaseerd op een
vergroting van de verwerkingssnelheid door instructies niet langer zuiver sequentieel, maar
ook gelijktijdig uit te voeren. Dit wordt aangeduid met parallel processing.

Parallel processing is een methode waarbij instructies zodanig worden verdeeld, dat meer
bewerkingen gelijktijdig uitgevoerd worden.

Ret gebruik van parallel processing is niet alleen beperkt tot multi-processorsystemen. Ook
steeds meer single-processorsystemen vertonen parallel processing door het gelijktijdig
verwerken van meerdere instructies al dan niet in verschillende stadia. Rierbij kan naast de
nu al veel voorkomende instructie pipeline structuren ook aan superscalar architeeturen
worden gedacht (bijvoorbeeld Intel i860, Irunos T9000).

De hier benodigde verwerkingssnelheid ligt echter zo hoog, dat single-processorsystemen
nu en in de (nabije) toekomst geen mogelijkheden bieden om alle benodigde processing op
een processor uit te voeren. De oplossing wordt daarom gezocht in parallel processing via
een multi-processorsysteem.

6.4 Multi-processorsysteem

Bij gebruik van een multi-processorsysteem moet de applicatie in een aantal processen
worden verdeeld. Deze processen moeten gelijktijdig verwerkt kunnen worden. Om zich
onderling te synchroniseren en tussentijdse resultaten uit te wisselen, moeten de processen
kunnen communiceren. De processen worden uitgevoerd op processoren en de communica
tie vindt plaats over een communicatie netwerk. Een multi-processorsysteem is daarom
opgebouwd uit twee delen:

• set van processoren
• communicatie netwerk

De totale performance van een multi-processorsysteem wordt bepaald door zowel de
performance van de processoren als de performance van het communicatie netwerk. De
verwerkingstijd van de applicatie wordt niet aIleen gevormd door de verwerkingstijd van
de processen, maar ook door de tijd welke nodig is voor communicatie. Processen welke
op communicatie wachten zijn niet actief en bemvloeden (benadelen) daarmee de
performance van het totaIe systeem.

Ret onderzoek naar het ontwerp van de computer architectuur zal zich richten op de
totstandkoming van een computersysteem opgebouwd uit een set van processoren en een
communicatie netwerk, gebaseerd op de applicatie eisen voor processing en communicatie.
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6.5 Processing

De processing omvat ondelWerpen welke verband houden met de uitvoering van een
applicatie op een of meerdere processoren. De complexiteit van en de beschikbare
tijdschaal voor de bewerkingen in een applicatie bepalen de benodigde processing.
Afhankelijk van de performance van de processoren die gebruikt (gaan) worden, moeten
de bewerkingen verdeeld worden over een of meerdere processoren.

Bij gebruik van meerdere processoren moeten deze de instructies gelijktijdig velWerken.
Hiervoor zijn twee verschillende oplossingen mogelijk:

• pipeline structuur
• parallelle structuur

Bij de pipeline structuur voeren de processoren gelijktijdig instructies uit, maar dit gebeurt
op data die onderling in de tijd verschoven is. Hierdoor wordt weI een hoge velWerkings
snelheid gehaald, maar de velWerkingsdoorlooptijd wijkt niet af van een single-processor
situatie. Algoritrnen welke op een relatief hoog niveau iteratief zijn, zijn meestal minder
geschikt voor pipeline structuren. Ben iteratie kan namelijk pas beginnen nadat het
tussenresultaat van een vorige iteratie ter beschikking is. Indien het benodigde resultaat
van een iteratie overeenkomt met het eindresultaat van een vorige iteratie, is een pipeline
structuur in het geheel niet zinvol.

Bij de parallelle structuur voeren de processoren gelijktijdig instructies uit op data die over
de processoren verdeeld is. Dit maakt het mogelijk om zowel een hoge velWerkingssnel
heid als een lage velWerkingsdoorlooptijd te behalen. Algoritrnen welke opgebouwd zijn
uit delen met onderling sterk afhankelijke data sets, zijn meestal minder geschikt voor
parallelle structuren. De data sets kunnen dan namelijk niet meer geheel lokaal gehouden
worden, waardoor er een omvangrijke communicatie plaats moet vinden.

Op basis van de algoritrnen en de beschikbare doorlooptijd van de applicatie moet er
gekozen worden voor de wijze waarop de instructies over de processoren verdeeld
(kunnen) worden.

6.6 Communicatie

De communicatie omvat ondelWerpen welke verband houden met de onderlinge uitwisse
ling van informatie tussen processen over een communicatie netwerk. De omvang, de
structuur en de beschikbare tijdschaal voor de informatie uitwisseling bepalen de structuur
van het communicatie netwerk.

Verbetering van de performance van een systeem is mogelijk door vermindering van de
tijd waarbij processen op communicatie wachten. Een oplossing ligt in het onafhankelijk
laten werken van processing en communicatie, waardoor deze gelijktijdig kunnen
plaatsvinden. Verder speelt verkorting van de communicatietijd ook een belangrijke ro!.
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De communicatietijd is in het algemeen evenredig met zowel de omvang van de infonna
tie (aantal data woorden) als met de functionele afstand waarover de communicatie
plaatsvindt (CPU bus, processor bus, lokale bus, systeem bus, computer netwerk).
Verkorting van de communicatietijd is mogelijk door minder infonnatie uit te wisselen via
het gelijktijdig versturen van infonnatie naar zoveel mogelijk andere processoren.
Daarnaast kan de infonnatie ook over kortere afstanden worden getransporteerd, indien de
data zo veel mogelijk lokaal bij een processor wordt gehouden.

De algoritrnen in de applicatie bepalen uiteindelijk de geschiktheid van de reductie
mogelijkheden van de communicatietijd.
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7. Computer architectuur ontwerp

Processing en communicatie vonnen in een multi-processorsysteem de uitgangspunten
waarop de structuur van de processoren en het communicatie netwerk worden gebaseerd.
In het onderzoek worden allereerst de taken in het regelsysteem op deze punten nader
geanalyseerd. Vervolgens wordt op basis van deze resultaten een computer architectuur
voorgesteld, welke daarna getoetst wordt aan de diverse uitgangspunten van het regelsys
teem.

7.1 Algemeen

Bij de beschrijving van de specificaties is het systeem verdeeld in vijf hoofdtaken
(besturing, user interface, signaal acquisitie, adaptieve regeling, signaal generatie). Elke
hoofdtaak voert meerdere functies uit. Vanuit de vijf hoofdtaken zijn er acht taken te
defmieren:

• besturing; tijdbasis generatie en samenwerking taken (B)
• user interface; aanpassing besturing, snapshots en monitoring (UI)
• input; signaal acquisitie van residusignalen (1)
• referentiesignaal generatie; generatie van referentiesignalen (RG)
• controller; generatie van anti-geluidsignalen (C)
• controller ontwerp; bijregelen van ftlter coefficienten (CO)
• systeem identijicatie; schatten van de akoestische overdrachten (SI)
• output; signaal generatie van anti-geluid en monitorsignalen (0)

De acht taken zullen wat betreft eisen aan processing en communicatie afzonderlijk
geanalyseerd worden. Schattingen omtrent de omvang van de benodigde acties in de
diverse taken zijn gebaseerd op de specificaties en de te gebruiken algoritmen. Tevens zijn
er voor de meeste algoritmen benchmarks uitgevoerd, waarin de omvang van de acties
werd bepaald bij invulling van de parameters zoals die in het ASANCA project gebruikt
worden. Ook de data grootte van de communicatie, uitgedrukt in het aantal datawoorden
dat binnen een bepaalde tijdschaal uitgewisseld wordt, is met behulp van deze parameters
geschat.

7.2 Besturing

De functies welke de besturing uitvoert, zijn ruet in een tijdschaal onder te brengen. Zowel
functies gekoppeld aan een tijdbasis op sample basis, op blok basis als op quasi-continue
basis komen voor. Ook de beschikbare doorlooptijd is daarom niet voor alle functies
identiek. In elke tijdschaal bestaat de besturing grotendee1s uit opeenvolgende acties,
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welke onderling tevens interactie vertonen. De omvang van aIle acties is redelijk beperkt
en maakt paraIlellisatie binnen deze taak niet echt noodzakelijk.

De communicatie speelt zich bij de besturing op aIle tijdschalen af. Op sample basis
bestaat deze uit het geven van commando's naar aIle overige taken in het systeem. Het
gaat daarbij om zeer beperkte hoeveelheden informatie. Met de user interface vindt verder
een veel uitgebreidere communicatie plaats welke over aIle tijdschalen doorloopt.

Tabel 2: Processing en communicatie besturing

sample, blok, quasi-continue

sample, blok, quasi-continue

beperkt, omvangrijk, omvangrijk

7.3 User interface

Ook de functies welke de user interface uitvoert, zijn niet in een tijdschaal onder te
brengen. Deze omvatten de communicatie met een operator (quasi-continue), de monitor
afbandeling (sample basis) en de snapshot mogelijkheden (blok basis). In aIle tijdschalen
hebben de functies een beperkte omvang, welke meestal nog evenredig is met de daarvoor
beschikbare tijd. ParaIlellisatie is binnen deze taak daarom niet echt noodzakelijk.

De communicatie speelt zich bij de user interface ook weer op aIle tijdschalen af. Op
sample basis bestaat de communicatie uit het ontvangen van commando's (uit de bestu
ring), het inlezen van referentiesignalen (uit de referentiesignaal generatie), residusignalen
(uit de input), anti-geluidsignalen (uit de controller) en het verzenden van monitorsignalen
(naar de output). De snapshots worden gedeeltelijk gecombineerd met de communicatie op
sample basis en vinden verder op blok basis plaats. Dit laatste gebeurt vanuit het control
ler ontwerp en de systeem identificatie. De communicatie met een operator vindt plaats op
een quasi-continue tijdschaal. Met de besturing vindt verder een veel uitgebreidere
communicatie plaats welke over alle tijdschalen doorloopt.

Tabel 3: Processing en communicatie user interface

sample, blok, quasi-continue

sample, blok, quasi-continue

beperkt, omvangrijk, omvangrijk
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7.4 Input

De input voert functies uit, welke plaatsvinden op een tijdschaal die gekoppeld is aan de
sample basis. De acties bestaan grotendeels uit een analoge atbandeling van alle residusig
nalen, gevolgd door een digitale fIltering met downsampling. De benodigde digitale
signaalverwerkingssnelheid is te groot voor een enkele processor. De uit te voeren aeties
zijn voor alle residusignalen identiek en zij vertonen onderling geen wisselwerking.
Hierdoor is het mogelijk deze taak geheel te parallelliseren over het aantal ingangskanalen.
De input taak kan zodoende verdeeld worden over een aantal processoren waarbij de
benodigde digitale signaalverwerkingssnelheid per processor acceptabel blijft.

De communicatie speelt bij de input alleen op sample basis af. Het gaat daarbij om het
verzenden van samples van de residusignalen naar de user interface, het controller ontwerp
en de systeem identificatie. Tevens ontvangt de input commando's vanuit de besturing. De
data grootte van de informatie die uitgewisseld wordt is beperkt.

Tabel 4: Processing en communicatie input

sample

ingangskanalen

sample

beperlct

7.5 Referentiesignaal generatie

Ook de referentiesignaal generatie voert functies uit, welke plaatsvinden op een tijdschaal
die gekoppeld is aan de sample basis. De acties bestaan uit een geheel digitale of
voomamelijk analoge athandeling van alle sets van referentiesignalen. Bij de digitale
atbandeling beperken de acties zich voomamelijk tot het periodiek uitlezen van waarden
uit een tabel op basis van een tachosignaal. Bij de analoge atbandeling omvatten de acties
analoge bewerkingen op alle detectorsignalen, gevolgd door een digitale fIltering met
downsampling. De benodigde digitale signaalverwerkingssnelheid is beperkt. De uit te
voeren acties zijn voor alle referentiesignalen identiek en zij vertonen onderling geen
wisselwerking. Hierdoor is het mogelijk deze taak geheel te parallelliseren over het aantal
referentiekanalen. De referentiesignaal generatie taak kan zodoende verdeeld worden over
een aantal processoren waarbij de benodigde digitale signaalverwerkingssnelheid per
processor zeker acceptabel blijft.

De communicatie speelt bij de referentiesignaal generatie alleen op sample basis af. Het
gaat daarbij om het verzenden van samples van de referentiesignalen naar de user
interface, de controller, het controller ontwerp en de systeem identificatie. Tevens ontvangt
de referentiesignaal generatie commando's vanuit de besturing. De data grootte van de
informatie die uitgewisseld wordt is beperkt.
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Tabel 5: Processing en communicatie referentiesignaal generatie

sample

referentiekanalen

sample

beperkt

7.6 Controller

De controller voert functies uit, welke plaatsvinden op een tijdschaal die gekoppeld is aan
de sample basis. De acties bestaan uit het genereren van anti-geluidsignalen via een
meerkanaals fIltering van het referentiesignaal. De benodigde digitale signaalverwerkings
snelheid is te groot voor een enkele processor. De uit te voeren acties zijn voor alle anti
geluidsignalen identiek en zij vertonen onderling geen wisselwerking. Hierdoor is het
mogelijk deze taak geheel te parallelliseren over het aantal uitgangskanalen. De controller
taak kan zodoende verdeeld worden over een aantal processoren waarbij de benodigde
digitale signaalverwerkingssnelheid per processor acceptabel blijft.

De communicatie speelt bij de controller alleen op sample basis af. Het gaat daarbij om
het verzenden van de samples van de anti-geluidsignalen naar de user interface, het
controller ontwerp, de systeem identificatie en de output. Tevens ontvangt de controller
commando's vanuit de besturing en sets van fIltercoefficienten vanuit het controller
ontwerp. De data grootte van de infonnatie die uitgewisseld wordt is vrij groot. Deze
wordt bijna in zijn geheel bepaald door de grootte van de sets van fIltercoefficienten.

Tabel 6: Processing en communicatie controller

sample

uitgangskanalen

sample

omvangrijk

7.7 Controller ontwerp

Ook de controller voert weer functies uit, welke plaatsvinden op een tijdschaal die
gekoppeld is aan de sample basis. De acties bestaan uit het uitvoeren van een meerkanaals
fIltered-x LMS algoritme op de fIltercoefficienten voor het controller fIlter. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de secundaire overdrachten welke door de systeem identificatie
worden bepaald. De bewerkingen vertonen vee1al transversale fIlter structuren. De
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benodigde digitale signaalverwerkingssnelheid is te groot voor een enkele processor. De
uit te voeren aeries zijn voor e1ke set van ftltercoefficienten identiek en zij vertonen
onderling geen wisselwerking. Hierdoor is het mogelijk ook deze taak geheel te parallelli
seren over het aantal uitgangskanalen. De controller ontwerp taak kan zodoende verdeeld
worden over een aantal processoren waarbij de benodigde digitale signaalverwerkingssnel
heid per processor acceptabe1 blijft.

De communicatie speelt bij het controller ontwerp op twee rijdschalen af. Op sample basis
bestaat de communicatie uit het ontvangen van commando's (uit de besturing), het inlezen
van referentiesignalen (uit de referentiesignaal generatie), residusignalen (uit de input) en
anti-geluidsignalen (uit de controller). Tevens worden op deze tijdschaal de sets van
ftltercoefficienten naar de controller verzonden. De communicatie met de user interface ten
behoeve van de snapshots vindt op blok basis plaats. Op deze tijdschaal vindt ook de
ontvangst plaats van de secundaire overdrachten vanuit de systeem identificatie. De data
grootte van de informatie die uitgewisseld wordt is vrij groot en wordt voomamelijk
bepaald door de grootte van de sets van fJItercoefficienten en de grootte van de snapshots
en secundaire overdrachten.

Tabel 7: Processing en communicatie controller ontwerp

sample

uitgangskanalen

sample, blok

omvangrijk, omvangrijk

7.8 Systeem identificatie

De systeem identificatie voert functies uit, welke op blok basis plaatsvinden. De acties
bestaan uit het maken van een schatting van de secundaire overdrachten en het reduceren
hiervan tot een model grootte welke in het controller ontwerp gebmikt wordt. Hierbij
wordt voomamelijk gebmik gemaakt van meerkanaals schattingsmethoden. De benodigde
digitale signaalverwerking is zeer omvangrijk, maar er is een mimere tijdschaal beschik
baar voor de uitvoering. Toch is het gewenst om de taak over meerdere processoren te
verdelen. Met een hogere signaalverwerkingssnelheid is de performance van het regelsys
teem namelijk te verbeteren. Er is sprake van een grote afhankelijkheid tussen alle
ingangs- en uitgangskanalen van het model, waardoor een parallellisatie wordt bemoeilijkt.
De hier toegepaste variant van het SFfF algoritme is in het algemeen niet efficient
parallelliseerbaar of in een pipeline structuur te brengen. De systeem identificatie taak
wordt daarom ook niet verdeeld over meerdere processoren. In een later hoofdstuk zal
afzonderlijk aandacht worden besteed aan parallellisatie mogelijkheden van andere
varianten op dit SFfF algoritme voor de systeem identificatie.
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De communicatie speelt bij de systeem identificatie op twee tijdschalen af. Op sample
basis bestaat de communicatie uit het ontvangen van commando's (uit de besturing), het
inlezen van referentiesignalen (uit de referentiesignaal generatie), residusignalen (uit de
input) en anti-geluidsignalen (uit de controller). De communicatie met de user interface ten
behoeve van de snapshots vindt op blok basis plaats. Op deze tijdschaal vindt ook het
verzenden plaats van de secundaire overdrachten naar het controller ontwerp. De data
grootte van de informatie die uitgewisseld wordt is vrij groot en wordt voomamelijk
bepaald door de grootte van de snapshots en de secundaire overdrachten.

Tabel 8: Processing en communicatie systeem identificatie

blok

sample, blok

beperlct, omvangrijk

7.9 Output

De output voert functies uit, welke plaatsvinden op een tijdschaal die gekoppeld is aan de
sample basis. De acties bestaan grotendeels uit een analoge afhandeling van alle anti
geluidsignalen en monitorsignalen, vooraf gegaan door een digitale filtering met
upsampling. De benodigde digitale signaalverwerkingssnelheid is te groot voor een enkele
processor. De uit te voeren acties zijn voor alle signalen identiek en zij vertonen onderling
geen wisse1werking. Hierdoor is het mogelijk deze taak geheel te parallelliseren over het
aantal uitgangs- en monitorkanalen. De output taak kan zodoende verdeeld worden over
een aantal processoren waarbij de benodigde digitale signaalverwerkingssnelheid per
processor acceptabel blijft.

De communicatie speelt bij de output alleen op sample basis af. Het gaat daarbij om het
ontvangen van samples van de anti-geluidsignalen vanuit de controller en de monitorsigna
len vanuit de user interface. Tevens ontvangt de output commando's vanuit de besturing.
De data grootte van de informatie die uitgewisseld wordt is beperkt.

Tabel 9: Processing en communicatie output

sample

sample

beperlct
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7.10 Systeem analyse

De analyse van de afzonderlijke taken geeft enkele overeenkomsten weer wat betreft de
eisen aan processing en communicatie. Beide kunnen op drie tijdschalen plaatsvinden:

• sample basis
• blok basis
• quasi-continue basis

De omvang van de processing is op sample en blok basis vee1 groter dan op quasi
continue basis, terwijl de grootte van de communicatie op aile tijdschalen omvangrijk is.
Dit is weergegeven in tabel 10.

Tabel 10: Relatie tijdschaal, processing en communicatie

sample basis

blok basis

quasi-continue basis

omvangrijk

omvangrijk

beperlct

omvangrijk

omvangrijk

omvangrijk

Uitgaande van de noodzaak om complexe bewerkingen te verdelen over meerdere
processoren, vertoont de gevonden systeem structuur goede mogelijkheden. De taken op
sample basis vragen een omvangrijke processing, maar zijn goed te parailelliseren. De
systeem identificatie is zeer omvangrijk, maar niet efficient te verdelen over meerdere
processoren. De benodigde verwerkingssnelheid kan echter beperkt blijven door verlenging
van de tijdschaal. De taken op quasi-continue basis vragen weinig processing en behoeven
daarom geen parailellisatie.

De gevonden parailellisatie mogelijkheden van de taken op sample basis sluiten goed aan
op de voorkeur voor een regelsysteem met een opschaalbaar aantal referentie-, ingangs- en
uitgangskanalen. Hierdoor is het mogelijk om de computer architectuur in een modulaire
structuur uit te voeren. Elke module is op zich een sub-systeem en vormt een bouwblok
voor het totale systeem.

Bij de communicatie is de gevonden systeem structuur minder efficient. Op alle drie de
tijdschalen is de data grootte van de communicatie omvangrijk en dit is niet in overeen
stemming met de gewenste reductie van conununicatie(tijd). Vermindering van de
communicatie omvang door het ge1ijktijdig versturen van informatie naar meerdere
processoren is op beperkte schaal mogelijk. Op sample basis is er sprake van een aantal
objecten (referentie-, residu- en anti-geluidsignalen en commando's) die naar meerdere
bestemmingen verstuurd worden. De overige communicatie op sample basis en de totale
communicatie op blok en quasi-continue basis is speciaal bedoeld voor een bestemming.

Verdere reductie in de communicatie moet dus plaatsvinden via het lokaal houden van
data bij een processor. In het systeem zijn er vier taken welke veel informatie uitwisselen
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binnen een kleine tijdschaal. Het gaat daarbij om de besturing met de user interface en de
controller met het controller ontwerp. Samenvoeging van de twee taken in de genoemde
combinaties geeft een reductie in de communicatie.

Zowel de besturing als de user interface vergen ieder een geringe processing. Onderling
zijn de acties sterk afhankelijk van elkaar (waardoor ook de onderlinge communicatie
omvangrijk is). Bij samenvoeging van de twee taken is de omvang van alle acties redelijk
beperkt en parallellisatie is nog steeds niet echt noodzakelijk. Communicatie op een quasi
continue basis vindt nu alleen nog intern in deze (gecombineerde) taak plaats.

De controller en het controller ontwerp vertonen veel overeenkomsten qua algoritme opzet,
want beide zijn parallelliseerbaar over het aantal uitgangskanalen. Bij samenvoeging van
de twee taken is het totale algoritme opnieuw parallelliseerbaar over het aantal uitgangska
nalen. De uitwisseling van de sets van fIltercoefficienten tussen het controller ontwerp en
de controller kan geheel lokaal plaatsvinden. De gecombineerde taak kan zodoende
verdeeld worden over een identiek aantal processoren en de benodigde digitale signaalver
werkingssnelheid per processor blijft acceptabel.

Gebaseerd op deze resultaten kan de computer architectuur beter gebruik maken van een
systeem verdeling in zes taken:

• besturing & user inteiface; tijdbasis generatie, snapshots, monitoring en samenwer-
king taken (Bill)

• input; signaal acquisitie van residusignalen (I)
• referentiesignaal generatie; generatie van referentiesignalen (RG)
• controller & controller ontwerp; generatie van anti-geluidsignalen en bijregelen van

fIlter coefficienten (CCO)
• systeem identificatie; schatten van de akoestische overdrachten (SI)
• output; signaal generatie van anti-geluid en monitorsignalen (0)

De omvang van de processing blijft op sample en blok basis groter dan op quasi-continue
basis, terwijl de grootte van de communicatie op sample basis juist (veel) lager wordt dan
op blok basis. De data omvang van de communicatie is zodoende evenredig met de
beschikbare tijd voor de communicatie. De quasi-continue communicatie vindt, zoals
gezegd, niet meer tussen de taken plaats. Dit is weergegeven in tabel 11.

Tabelll: Relatie tijdschaal, processing en communicatie

Commtil:licatie .

sample basis

blok basis

quasi-continue basis
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7.11 Opdeling processing

Vanuit de resultaten van de analyse en de nieuwe taak. verdeling kan de computer
architectuur voor wat betreft de processing verder worden samengesteld.

Het computersysteem wordt modulair opgebouwd rond zes taken, die af worden gebeeld
op zes units:

• besturing & user interface unit
• input unit
• referentiesignaal generatie unit
• controller & controller ontwerp unit
• systeem identificatie unit
• output unit

Vier van deze units worden parallel opgedeeld over meerdere sub-units. Het gaat daarbij
om de input, referentiesignaal generatie, controller & controller ontwerp en output unit.
Deze units verzorgen de modulaire opschaalbaarheid in het aantal ingangs-, referentie-,
uitgangs- en monitorkanalen. De sub-units birmen een type unit zijn functioneel volkomen
identiek. Twee van de units worden niet opgedeeld, het gaat daarbij om de besturing &
user interface en systeem identificatie unit.

Elke sub-unie bestaat uit een lokale bus met daaraan een processor, een geheugen en een
communicatie interface. Sommige sub-units zijn verder voorzien van analoge bewerkings
blokken en/of I/O interfaces. Schematisch2 is dit weergegeven in figuur 16.

1 In het vervolg van dit verslag zal de term 'sub-unit' worden gebmikt voor de
module(s) waaruit een unit is opgebouwd, ook al is er sprake van slechts een module
namelijk de unit zelf. Dit is met name van toepassing op de besturing & user interlace en
systeem identificatie units.

2 Er is gebmik gemaakt van de Master Slave Bus Interface (MSBI) notatie vorm.
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Figuur 16: Opbouw sub-unit

De structuur van het parallelliseren van een taak in meerdere parallelle processen staat het
toe om meerdere (identieke) processen op een processor te clusteren. Dit natuurlijk onder
de voorwaarde dat de beschikbare verwerkingssnelheid van de processor voldoet aan de
benodigde verwerkingssnelheid van de te clusteren processen.

7.12 Opdeling communicatie

Op basis van de vorige resultaten kan de computer architectuur voor wat betreft de
communicatie verder worden samengesteld.

De communicatie vindt plaats op twee tijdschalen welke gelijktijdig actief zullen zijn.
lodien beide van hetzelfde communicatie netwerk gebruik moeten maken, dan dient er een
strakke onderlinge afstemming plaats te vinden. Dit stemt niet overeen met de achtergrond
bij het ontstaan van twee tijdschalen, namelijk onafhankelijke uitvoering. Het is daarom
zinvol om van twee communicatie netwerken gebruik te maken. Ben netwerk dient voor
communicatie op sample basis, de ander dient voor communicatie op blok basis. Deze
scheiding in tijdschaal geeft tevens een scheiding in de data grootte van de communicatie.
Over het communicatie netwerk op sample basis vindt uitwisseling plaats van informatie
in beperkte hoeveelheden. Het communicatie netwerk op blok basis dient daarentegen voor
de uitwisseling van omvangrijke hoeveelheden informatie. Vanwege de evenredigheid
tussen de data grootte en de beschikbare tijd hebben beide netwerken toch een gelijkwaar
dige communicatie omvang.

Elke sub-unit wisselt informatie uit over het communicatie netwerk op sample basis. Elke
sub-unit moet daarom vooIZien zijn van een communicatie interface voor dit netwerk. Het
communicatie netwerk op blok basis wordt alleen door de sub-units besturing & user
interface, controller & controller ontwerp en systeem identificatie gebruikt. Alleen op deze
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sub-units moet zodoende een communicatie interface voor dit laatste netwerk aanwezig
zijn.

Om de communicatietijd te beperken moeten beide communicatie netwerken het toestaan
om gelijktijdig (dezelfde) informatie naar meerdere bestemmingen te verzenden. Verder
moet de structuur van beide communicatie netwerken de opschaalbaarheid van het systeem
ondersteunen. De topologie die door ieder communicatie netwerk afzonderlijk ondersteund
dient te worden, is (op unit niveau) weergegeven in de figuren 17 en 18.

Figuur 17: Topologie communicatie
struetuur sample basis

Figuur 18: Topologie communicatie
struetuur blok basis

Uitgaande van de opschaalbaarheid is communicatie gebaseerd op shared memory access
minder geschikt. In deze communicatie vorm vindt de uitwisseling van informatie plaats
door het plaatsen en ophalen van gegevens in een gemeenschappelijk geheugen. Opscha
ling van het systeem veroorzaakt een groter aantal toegangen tot het geheugen. Indien deze
elkaar overlappen (bijvoorbeeld ten gevolge van stringente tijdseisen) dan nemen de
wachttijden naar het geheugen toe. Gebruik van multi-ported geheugen kan slechts een
beperkte oplossing bieden. Het gebruik van communicatie gebaseerd op message passing
vormt een betere oplossing. Hierbij wordt de informatie direct uitgewisseld over een
communicatie netwerk tussen twee of meer processoren.
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Bij uitvoering van het communicatie netwerk in een point-to-point structuur is de
opschaalbaarheid van het systeem moeilijk te realiseren. Elke uitbreiding maakt het
noodzakelijk om het aantal links in het totale systeem te vergroten. Ben betere oplossing
vormt een multidrop of bus structuur. Hierbij vindt alle communicatie over hetzelfde
medium plaats, zodat er sprake is van een fully interconnected netwerk. Vanwege het feit
dat er over een bus structuur (dus binnen een tijdschaal) niet gelijktijdig meerdere
informatie uitgewisseld kan worden, moet de inforrnatie uitwisseling na elkaar in de tijd
plaatsvinden. Dit wordt aangeduid met Time Division Multiplexing (TOM). In principe kan
dit bij opschaling van het systeem hetzelfde nadeel geven als gebruik van shared memory
access. De applicatie in sarnenhang met het (later te bespreken) communicatie mechanisme
op de bus maken toch een efficient gebruik mogelijk.

Aangezien er meerdere processoren toegang tot een bus kunnen hebben, moet er een vorm
van busrnanagement plaatsvinden. Dit busmanagement moet er voor zorgdragen dat er op
elk moment slechts een processor daadwerkelijk besturing over de bus heeft. De besturing
van de bus kan over meerdere sub-units verdeeld worden of geconcentreerd worden in een
sub-unit. De communicatie hangt sterk sarnen met de uitvoering van de taken. Ook de
besturing van beide zal dus nauw met elkaar verband houden. Hierdoor is het zinvol de
besturing van de bussen te concentreren op dezelfde plaats als de besturing van de taken.
Dit houdt in dat de besturing & user interface unit zowel de besturing van de taken als de
besturing van de communicatie verzorgt. Deze communicatie besturingsstructuur wordt
aangeduid als een single master multiple slave structuur.

7.13 Computer architectuur

Vanuit de uitkomsten die bij de opdelingen van zowel de processing als communicatie zijn
gevonden, kan de computer architectuur beschreven worden. Schematisch is de computer
architectuur ook weergegeven in figuur 19.
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Figuur 19: Computer architeetuur

Het computersysteem wordt opgebouwd rond twee bus structuren en bestaat uit zes typen
units. Deze units voeren de taken van bet regelsysteem uit en zijn als voIgt opgedeeld:

• besturing & user interface unit
• input unit
• referentiesignaal generatie unit
• controller & controller ontwerp unit
• systeem identificatie unit
• output unit

De input, referentiesignaal generatie, controller & controller ontwerp en output unit zijn
parallel opgedeeld over meerdere sub-units. Hierdoor is bet systeem opscbaalbaar in bet
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aantal ingangs-, referentie-, uitgangs- en monitorkanalen. Daarbij is uitgegaan van
minimaal een kanaal per processor in aIle modulair opgebouwde units.

Elke sub-unit bestaat uit een lokale bus met daaraan een processor, een lokaal geheugen en
een of twee bus interfaces met de globale bus structuren. Sommige sub-units zijn verder
voorzien van analoge bewerkingsblokken en/of I/O interfaces. Schematisch is dit weerge
geven in figuur 20.

~------- -- -------------------------,,,····,,,·

.,,.,,
--------.- ---~~-------- ------~-~--~

BUS 1

BUS 2
Figuur 20: Opbouw sub-unit

De twee bus structuren verzorgen de conununicatie mogelijkheden in het systeem. De
conununicatie is gebaseerd op message passing en time division multiplexing. De
besturing van de bus structuren vindt plaats volgens een single master multiple slave
besturingsstructuur. Bus 1 dient voor conununicatie op sample basis en bus 2 voor
conununicatie op blok basis. Alle sub-units hebben een bus interface naar bus I, terwijl
aIleen de sub-units besturing & user interface, controller & controller ontwetp en systeem
identificatie een bus interface naar bus 2 hebben. De besturing & user interface unit treedt
voor beide bus structuren als master op, terwijl aIle overige sub-units als slave zijn
uitgevoerd. Beide bus structuren ondersteunen een fully interconnected netwerk structuur
voor de aangesloten sub-units. Zie ook de figuren 21 en 22.
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Figuur 21: Topologie bus 1

Figuur 22: Topologie bus 2

Op basis van de beschreven computer architectuur kan het computer systeem worden
aangemerkt als een multi-computer structuur. Er is namelijk sprake van afzonderlijke
eenheden waarin de verwerking plaatsvindt (elk met eigen lokale data) en communicatie
die plaatsvindt tussen de verschillende eenheden. Met dit laatste onderscheidt deze
sttuctuur zich van een multi-processor structuur, waarbij de communicatie via een of
meerdere centrale data sttucturen plaatsvindt. Bij multi-processor sttucturen is er slechts in
sterk beperkte mate parallellisatie van communicatie mogelijk. Multi-computer sttucturen
ondervinden hiervan minder hinder en juist deze parallellisatie blijkt in de communicatie
een essentieel punt.

7.14 Toetsing computer architectuur

Bij de bepaling van de computer architectuur zoals die nu voorgesteld wordt, is uitgegaan
van een on-line adaptieve regeling met gebruik: van tijd-domein algoritmen. Het computer
systeem moet echter ook in een breder kader toepasbaar zijn, zodat de resultaten aan deze
situaties moeten worden getoetst.
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Allereerst zijn bij de uitgangspunten van het computersysteem twee fasen, welke het
computersysteem doorloopt, buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij om de fase van
het opstarten en de off-line adaptieve regeling.

Wat betreft de processing in de opstart fase biedt de computer architectuur voldoende
mogelijkheden. Er is slechts sprake van bewerkingen met een zeer beperkte omvang,
waardoor de beschikbare verwerkingssnelheid in alle sub-units meer dan voldoende zal
zijn. In de opstart fase moet het gehele systeem vanuit de besturing van programma-code,
data en parameters worden voorzien. Tevens moet het mogelijk zijn om vanuit alle overige
sub-units, infonnatie naar de besturing & user interface unit over te halen.Er is zodoende
een stervonnige communicatie structuur nodig rond de besturing & user interface unit.
Deze topologie is weergegeven in figuur 23.

Figuur 23: Topologie communicatie
structuur opstart fase

In de computer architectuur voldoet bus 1 aan deze structuur. Vanuit de besturing & user
interface unit is communicatie met elke andere sub-unit mogelijk vanwege de fully
interconnected netwerk structuur.

De off-line adaptieve regeling vertoont in opzet overeenkomsten met de on-line adaptieve
regeling. In beide vindt acquisitie en generatie van signalen plaats, maar de controller en
de controller ontwerp taak voeren geen acries uit. In plaats daarvan genereert de systeem
identificatie nu signalen voor de output. Tevens is de omvang van de systeem identificatie
taak beperkt vanwege het gebruik van vereenvoudigde algoritmen. Wat betreft de
processing voldoet de computer architectuur aan de voorwaarden welke hier gesteld
worden. De eis voor de communicatie structuur op blok basis is vergelijkbaar aan de
situatie bij een on-line adaptieve regeling. De communicatie op sample basis vereist echter
een afwijkende structuur, waarvan de topologie weergegeven is in figuur 24.
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Figuur 24: Topologie communicatie
SlructuUl off-line sample basis

Ook hier blijkt bus 1 in de voorgestelde computer architectuur te voldoen, weer vanwege
de fully interconnected netwerk structuur.

Naast de dataconununicatie is er voortdurend ook nog conununicatie in de vorm van een
aantal systeemsignalen. Deze signalen dienen voor het functioneren van het systeem in zijn
geheel. Hieronder vallen onder andere een (over)samplefrequentiesignaal en een synchroni
satiesignaal. Vanwege het feit dat de systeemsignalen alle delen van het systeem moeten
kunnen bereiken, voldoet opname in bus 1.

Verder is er bij de bepaling van de computer architectuur van tijd-domein algoritmen uit
gegaan. Voor de besturing, user interface, input, referentiesignaal generatie, controller en
output taak heeft dit verder geen invloed, maar de controller ontwerp en systeem identifi
catie taken dienen andere algoritmen uit te voeren. Frequentie-domein algoritmen vertonen
echter dezelfde parallellisatie mogelijkheden1

• De omvang van de bewerkingen neemt weI
toe, omdat er Fourier en inverse-Fourier transformaties op de data moeten worden
uitgevoerd. Dit zou tot gevolg kunnen hebben, dat de benodigde verwerkingssnelheid van
de processoren te laag is. Gebruik van frequentie-domein algoritmen staat het echter
(binnen grenzen) toe om verwerkingssnelheid uit te wisselen tegen verwerkingstijd2

• De
conununicatie vertoont vanwege de identieke structuur geen wijzigingen ten opzichte van
de situatie bij gebruik van tijd-domein algoritmen.

Een uitgangspunt bij het regelsysteem is de mogelijkheid voor het gebruik van het systeem
in verschillende situaties. Hiervoor is het gewenst dat het aantal referentie-, ingangs- en
uitgangskanalen opschaalbaar is. De voorgestelde computerarchitectuur ondersteunt deze

1 Deze parallellisatie mogelijkheden zijn hier niet verder uitgewerkt. De overgang van
het tijd- naar het frequentie-domein heeft echter geen invloed op de structuur van de
algoritmen, daar de parallellisatie gebaseerd is op het aantal ingangs- en uitgangskanalen.

2 Dit is mogelijk, omdat bij gebruik van frequentie-domein algoritmen van een quasi
stationaire situatie wordt uitgegaan.
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modulaire structuur en dit geldt ook voor het aantal monitorkanalen. Natuurlijk bestaan er
ook beperkingen aan deze opschaalbaarheid.

De voomaamste beperkingen worden opgelegd door systeem identificatie unit. Deze (niet
modulaire) unit kan, vanwege de enkele processor, bij (zeer) grote aantallen kanalen te
weinig verwerkingssnelheid hebben. Dit betekent een (verdere) verlaging van de snelheid
waannee nieuwe secundaire overdrachten geschat kunnen worden en dit leidt dus mogelijk
tot een lagere perfonnance van het systeem.

Bij een verdergaande opschaling kunnen er zich ook beperkingen voordoen in de weI
modulair opgebouwde units. Met name in de controller & controller ontwerp unit kan dit
het geval zijn. Deze unit is weI parallelliseerbaar over het aantal uitgangskanalen, maar de
omvang van de bewerkingen hangt ook sterk samen met het aantal referentie- en ingangs
kanalen. Bij vergroting van het aantal referentiekanalen bestaat er de mogelijkheid om de
parallellisatie in elke sub-unit door te trekken over het aantal referentiekanalen. Bij
vergroting van het aantal ingangskanalen is verdere parallellisatie niet mogelijk.

Verder zal ook de beschikbare bandbreedte van de globale bussen een beperkende factor
gaan vonnen. Bij opschaling van het aantal kanalen zal er een toename ontstaan in de
hoeveelheid infonnatie die over de bussen in het systeem wordt uitgewisseld. Op een
zeker moment zal de beschikbare bandbreedte van de bussen volledig gebruikt zijn en een
verdere opschaling is dan niet meer mogelijk.

Op basis van de uitgangspunten moet het regelsysteem tlexibe1 in te stellen en makkelijk
te testen zijn. De tlexibiliteit in de instellingen komt naar voren in de mogelijkheid om
vanuit de user interface het hele systeem van programma-code, data en parameters te
voorzien. Centrale opslag van infonnatie geeft daarnaast een beter beheersbaar en testbaar
systeem.

De opzet van het regelsysteem volgens het self tuning regulator concept komt duidelijk
terug in de computer architectuur. De splitsing in een snelle en trage adaptieve laag
(controller ontwerp respectievelijk systeem identificatie) is terug te vinden in de verdeling
van de communicatie over de bus structuren en de taken over de units.

De bus structuur voor communicatie op sample basis houdt verband met het gebruik van
de real-time signaal acquisitie en generatie. De bus structuur voor communicatie op blok
basis hangt direct samen met de splitsing van de adaptieve regeling in een snelle en
tragere adaptieve laag.

De taken voor input, referentiesignaal generatie en output moeten real-time uitgevoerd
worden en zullen in het algemeen een vergelijkbare structuur te zien geven, daar deze
struetuur inherent is aan de opbouw van een meerkanaals acquisitie en generatie systeem.
De computer architectuur biedt ook mogelijkheden voor gebruik van andere typen
algoritmen in de adaptieve regeling. Hierbij kan gedacht worden aan algoritmen voor de
systeem identificatie die bijvoorbeeld weI efficient parallelliseerbaar zijn over het aantal
ingangs- en/of uitgangskanalen. De systeem identificatie kan dan, net zoals andere units,
opgedeeld worden over meerdere sub-units. Eventuele extra communicatie binnen deze
unit kan over een aparte communicatie structuur plaatsvinden. Ben vergelijkbare opmer-
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king geldt voor de controller en het controller ontwerp, waar algoritmen met een grotere
onderlinge interactie tussen de kanalen een extra communicatie structuur binnen de unit
noodzakelijk kunnen maken1

•

1 Ben mogelijk 'betere' en tevens complexere variant van het hier gebruikte filtered-x
LMS algoritme wordt gevonnd door het zogenaamde prediction LMS algoritme. Dit
algoritme vertoont een grotere interactie tussen de diverse kanalen, maar een parallellisatie
over het aantal uitgangskanalen is nog steeds mogelijk zonder een extra communicatie
structuur.
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8. Communicatie netwerk ontwerp

De architectuur van het computersysteem beschrijft de onderlinge structuur van de
processoren en het communicatie netwerk. Aangezien het communicatie netwerk de kern
vormt van een multi-processorsysteem, zal het onderzoek zich hierna richten op dit
communicatie netwerk en de wijze waarop de processoren communiceren. Allereerst zullen
de benodigde communicatie mogelijkheden worden onderzocht en van daaruit zal de
besturing van de communicatie over de bussen worden uitgewerkt. Vanwege de wens om
de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk voor de verwerking van data te gebruiken, wordt
daarna ingegaan op de afstemming van processing en communicatie. Aansluitend zal de
opbouw van de bus structuren en de bus interfaces worden besproken.

8.1 Aigemeen

Beide communicatie netwerken in het computersysteem zijn gebaseerd op een message
passing bus structuur met time division multiplexing volgens een single master multiple
slave besturingsstructuur. In het voorafgaande is alleen de verdeling van de communicatie
tussen de diverse taken en units besproken. Uitgaande van de beschreven computer
architectuur is het nu ook mogelijk de verdeling van de communicatie in relatie tot de sub
units te analyseren.

De verdeling van de communicatie hangt samen met de fase waarin het computersysteem
zich bevindt. Verder speelt ook de tijdschaal binnen de fase een ro!. Op basis hiervan zijn
er vijf situaties te definieren:

• opstart jase
• off-line jase, sample basis
• off-line jase, blok basis
• on-line jase, sample basis
• on line jase, blok basis

Binnen deze vijf situaties is er sprake van een beperkt aantal categorieen informatie die
uitgewisseld kunnen worden:

• commando's
• status
• programma-code & data
• parameters
• samples rejerentiesignalen
• samples residusignalen
• samples anti-geluidsignalen
• samples monitorsignalen
• overdrachten
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• snapshot controller ontwerp
• snapshot systeem identificatie

Vanuit deze twee opdelingen is er een overzicht te maken van de mogelijkheden voor de
verdeling van de communicatie in relatie met de sub-units in het systeem. Deze is op
schematische wijze weergegeven in tabel 12.

Tabel 12: Communicatie verdeling

commando's
'V status
programma-code & data
'V parameters
parameters

commando's
'if referentiesignalen
'if residusignalen
'V anti-geluidsignalen
'V monitorsignalen

'V overdrachten
snapshot si

commando's
'V referentiesignalen
'V residusignalen
'V anti-geluidsignalen
'V monitorsignalen

'V overdrachten
'V snapshot co
snapshot si

BUI
I;RG;CCO;SI;O
BUI
BUI
BUI

BUI
RG
I
SI
BUI

SI
SI

BUI
RG
I
CCO
BUI

SI
CCO
SI

I,RG,CCO,SI,O
BUI
I;RG;CCO;SI;O

R;RG;CCO;SI;O

I,RG,SI,O
BUI,sI
BUI,SI
BUI,SI

BUI

I,RG,CCO,SI,O
BUI,CCO,SI
BUI,CCO,sI
BUI,sI

BUI
BUI

I;RG;CCO;SI;O

o
o
CCO

o
o
CCO

Hierbij duidt ''V' op een opeenvolging over de sub-units binnen een unit. Indien slechts
een unit gelijktijdig actief mag zijn, dan zijn de units met een ';' van elkaar gescheiden. In
het geval dat meerdere units gelijktijdig actief zijn, dan zijn de units met een ',' van elkaar
gescheiden.

Naast de hiervoor besproken datacommunicatie is er ook nog communicatie in de vorm
van een aantal systeemsignalen. Deze signalen dienen voor het functioneren van het
systeem in zijn geheel. Hieronder vallen een systeem reset, de klokfrequentie voor aile
processoren, de (over)samplefrequentie, het synchronisatiesignaal en een signaal ten
behoeve van de detectie van kritische fouten. Daarnaast zijn er ook nog signalen ten
behoeve van het functioneren van de afzonderlijke units.
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8.2 Besturing

Binnen de besturing van een bus heeft de adressering als taak om vanuit de master de
diverse slaves op de bus te selecteren voor deelname aan de communicatie. Tabel 12 toont
aan dat er sprake is van complexe communicatie relaties, waardoor er een krachtig
mechanisme aanwezig moet zijn om deze adressering optimaal te laten verlopen.

Uit dezelfde tabel komt naar voren dat de communicatie structuur eigenlijk twee commu
nicatie varianten moet ondersteunen. De eerste variant doet zich voor indien er een bron
en een bestemming aan de uitwisseling deelnemen. Deze mogelijkheid wordt ook weI
aangeduid als single talker single listener mode. De tweede variant doet zich voor indien
er een bron en meerdere bestemmingen aan de uitwisseling deelnemen. Deze mogelijkheid
wordt ook weI aangeduid als single talker multiple listeners of broadcast mode. De
reductie in de communicatie omvang die bij de bepaling van de computer architectuur een
belangrijke rol heeft gespeeld, komt tot stand door middel van deze broadcast mode.

Elke sub-unit dient uniek geselecteerd te kunnen worden en tevens moet het mogelijk zijn
om meerdere sub-units tegelijkertijd te selecteren. Standaard adresseringsmechanismen die
gebruik maken van selectie via een adresbus, zijn (meestal) niet gelijktijdig op een
efficiente wijze toepasbaar voor beide mogelijkheden. De oplossing moet daarom in een
ander adresseringsmechanisme worden gezocht, waarbij de selectie vergaand vereenvou
digd kan worden.

Efficient gebruik van de time division multiplexing structuur biedt in deze applicatie de
mogelijkheid om de selectie sterk te vereenvoudigen. Hiertoe wordt de tijd benodigd voor
communicatie opgesplitst in een aantal opeenvolgende tijdsblokken, zogenaamde timeslots,
waarover de communicatie wordt verdeeld. Indien de verdeling vooraf vastligt, dan is het
mogelijk elke sub-unit van deze a priori kennis te voorzien en kan een verder selectie
mechanisme vervallen. Deze situatie is voor het anti-geluid regelsysteem minder geschikt,
omdat de kennis omtrent de selectie dan over het gehele systeem verspreid is. Concentratie
van deze kennis geeft een beter beheersbaar en flexibeler systeem. Een oplossing wordt
gevormd door toepassing van een selectie mechanisme binnen de timeslot structuur,
waarbij de master per timeslot toestemming verleent aan de sub-units om deel te nemen
aan de communicatie op de bus.

Tabel 12 laat zien dat er eigenlijk sprake is van twee typen selectie mogelijkheden voor de
listeners. Bij het eerste type wordt slechts een sub-unit per unit geselecteerd, terwijl bij het
tweede type alle sub-units binnen een unit geselecteerd worden. Bij de talkers kan er altijd
maar een sub-unit tegelijkertijd actief en dus geselecteerd zijn. Hoewe1 er als listener of
aIs talker steeds een sub-unit binnen een unit geselecteerd kan worden, moeten aIle sub
units binnen de unit eens geselecteerd worden.

De selectie door de master van de sub-units binnen een unit kan vereenvoudigd worden
door het aanbrengen van een efficiente ordening in de communicatie. Deze ordening wordt
gevormd door een plaatsing van alle opeenvolgende data binnen een communicatie
categorie in een blok van opeenvolgende (sequentiele) timeslots. Schematisch is dit
weergegeven in figuur 25.
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Figuur 25: Algemene timeslot struetuur

Tevens toont tabel12 aan dat de verschillende units in allerlei mogelijke combinaties van
de genoemde communicatie varianten en selectie typen voorkomen. Vanuit het oogpunt
van eenvoud in besturing is het wenselijk deze variatie terug te brengen. Dit is mogelijk
via een mechanisme, waarbij de units onathankelijk van elkaar bestuurd en dus ook
geadresseerd kuonen worden.

Gebruikmakend van dit resultaat hoeft de besturing van de communicatie per unit slechts
drie communicatie modes te ondersteunen:

• parallel ontvangen
• sequentieel ontvangen
• sequentieel verzenden

De eerste mode betreft het gelijktijdig ontvangen van informatie door alle sub-units binnen
een unit. De tweede mode ondersteunt het ontvangen van opeenvolgende data door
opeenvolgende sub-units binnen een unit. De derde mode verzorgt het verzenden van
opeenvolgende data door opeenvolgende sub-units binnen een unit. Het gebruik van
opeenvolgende sub-units is mogelijk vanwege de ordening in de plaatsing van opeenvol
gende data binnen een communicatie categorie in opeenvolgende timeslots.

Het adresseringsmechanisme hoeft op basis van deze drie communicatie modes slechts
twee adresseringsvormen te ondersteunen. In het eerste geval moeten alle sub-units in een
unit geselecteerd worden. In het tweede geval moeten de sub-units binnen een unit
opeenvolgend geadresseerd worden. Per unit kan het ontvangen en verzenden van data in
principe gelijktijdig door sub-units plaatsvinden. Daarom is het zinvol om in de besturing
per unit de adressering van de sub-units en de ontvangen - verzenden keuze (bestemming 
bron) te combineren in een selectie mechanisme.

Het adresseringsmechanisme is gebaseerd op de mogelijkheid voor deelname van een sub
unit aan de communicatie tijdens een of meerdere timeslots. De toestemming voor het
deelnemen aan de communicatie wordt gegeven vanuit de master en is een vorm van
disabling - enabling. De parallelle adressering van de sub-units binnen een unit kan
gebeuren door een groepsgewijze enabling van alle sub-units voor de communicatie op de
bus. Bij de sequentiele adressering moet de enabling van de sub-units opeenvolgend
plaatsvinden. Deze sequentiele enabling leent zich goed voor een realisatie in een daisy
chain vorm.

De master verleent hierbij toestemming aan een sub-unit voor deelname aan de communi
catie op de bus. Deze sub-unit voert de communicatie uit en ontneemt zich vervolgens zelf
de toestemming tot verdere communicatie door de toestemming door te geven aan een
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volgende sub-unit. Dit geheel van ontvangst, gebruik en doorgifte van de toesternming
herhaalt zich voor aIle sub-units binnen een unit. De toestemming atkomstig van de laatste
sub-unit kan door de master als bevestiging (einde van het communicatie blok) worden
gebruikt. Doordat de toesternming voor deelname aan de communicatie langs aIle sub-units
loopt, ontstaat er als het ware een toekenning van de nummering van de kanalen in het
systeem.

Door samenvoeging van de hierboven genoemde resultaten kan de selectie (combinatie van
adressering en wijze van communiceren) van de sub-units binnen een unit uiteindelijk
gebeuren via drie modes:

• group receive; paraIlel ontvangen
• daisy-chain receive; sequentieel ontvangen
• daisy-chain transmit; sequentieel verzenden

Het begrip 'toesternming voor deelname aan de communicatie op de bus' kan vertaald
worden naar een zogenaamd token.

In het geval van group receive geeft de master aan elke sub-unit voor elk timeslot
opnieuw een group receive token (GRT) af. Indien een sub-unit dit GRT token bezit, dan
mag deze sub-unit in het desbetreffende timeslot de informatie van de bus lezen.

In het geval van daisy-chain receive geeft de master aan de eerste sub-unit in het eerste
timeslot van een blok een daisy-chain receive token (DRT) af. Dit DRT token wordt van
sub-unit op sub-unit doorgegeven en de master gebruikt het laatste token als daisy-chain
receive acknowledge (DRACK). Iodien een sub-unit het DRT token bezit, dan mag deze
sub-unit in het desbetreffende timeslot de informatie van de bus lezen.

In het geval van daisy-chain transmit geeft de master aan de eerste sub-unit in het eerste
timeslot van een blok een daisy-chain transmit token (DXT) af. Dit DXT token wordt
weer van sub-unit op sub-unit doorgegeven en de master gebruikt het laatste token als
daisy-chain transmit acknowledge (DXACK). Iodien een sub-unit het DXT token bezit,
dan mag deze sub-unit in het desbetreffende timeslot informatie op de bus schrijven.

Hoewel aIle sub-units binnen een unit geadresseerd (kunnen) worden is er vanuit de
master geen random access adressering mogelijk van een enkele sub-unit. De communica
tie structuur is in deze applicatie echter van zodanige aard, dat dit niet noodzakelijk is.

8.3 Processing en communicatie

Bij de bepaling van de computer architectuur heeft de reductie van de tijd benodigd voor
communicatie een belangrijke rol gespeeld. Deze is daarom ook terug te vinden in de
besturing van de bus bij de ondersteuning van een broadcast mode. Bij de afhandeling van
processing en communicatie is de reductie in communicatietijd weer van belang.
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De communicatie en processing vonnen in het systeem een soort van pipeline stmctuur.
Deze is terug te vinden in de aaneenschakeling van taken en communicatie die op sample
basis plaatsvinden. De input en referentiesignaal generatie verzenden samples van signalen,
die vervolgens over de bus bij het controller & controller ontwerp aankomen. Daar worden
de samples ontvangen en met deze data wordt het algoritme uitgevoerd. De resultaten in
de vonn van samples worden vervolgens weer over de bus verzonden naar de output. De
totale doorlooptijd in het systeem bestaat zodoende uit zowel de verwerkingstijd van de
input en referentiesignaal generatie, het controller & controller ontwerp en de output als de
communicatietijd van de samples van de residu-, referentie- en anti-geluidsignalen.
Schematisch is dit weergegeven in figuur 26.
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Figuur 26: Pipeline structuur processing en comrnunicatie

Mzonderlijk zijn de verwerkings- en communicatietijd al gereduceerd, maar de verwer
kingssnelheid van de processor kan beter worden benut indien processing en communicatie
onafhankelijk en gelijktijdig plaatsvinden. De processor (met de grootste workload) kan
dan de volledige sampletijd ter beschikking hebben voor de verwerking van data en
zodoende Of met een lagere verwerkingssnelheid Of met een hogere samplefrequentie
werken. Schematisch is dit weergegeven in figuur 27.
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Figuur 27: Parallelle structuur processing en comrnunicatie

8.4 Bus structuren

De opzet van het communicatie netwerk is in principe geheel onathankelijk van de wijze
waarop de data over de bus getransporteerd wordt. Zowel seriele als parallelle data en
zowel synchrone als asynchrone communicatie is mogelijk. Elk heeft zijn eigen voor- en
nadelen.

Zoals al eerder vermeld, beperkt de bandbreedte van een bus de opschaalbaarheid van het
systeem. Bij opschaling van het aantal kanalen zal er een toename ontstaan in de hoeveel
heid informatie die over de bussen in het systeem wordt uitgewisseld. Parallelle databus
sen hebben over het algemeen een grotere bandbreedte dan vergelijkbare seriele databus
sen en maken hierdoor grotere aantallen kanalen in het systeem mogelijk. Parallelle
databussen hebben echter een groter aantal datalijnen dan seriele databussen en vergen
daarom meer ruimte in het systeem. Bij communicatie van data met verschillende
woordbreedtes vertonen parallelle databussen een minder efficient gebruik van de
aanwezige datalijnen.

Gebruik van asynchrone communicatie in combinatie met een broadcast mogelijkheid
maakt het noodzakelijk om de communicatie via een geavanceerde handshake methode te
laten verlopen. Standaard handshake procedures kunnen hiertoe uit worden gebreid met
een wired-AND en/of wired-OR acknowledge functie. Zodoende is het mogelijk om ook
uitwisseling van data met de snelste en/of traagste communicatie partner goed af te
handelen. Synchrone communicatie kent dit probleem minder daar alle partners in de
communicatie apriori aan bepaalde tijdsvoorwaarden moeten voldoen.

AIle sub-units in het systeem moeten met een of beide bussen verbonden worden.
Vanwege de opschaalbaarheid moet het mogelijk zijn om sub-units in het systeem bij te
plaatsen. Een zogenaamde backplane structuur biedt hiervoor goede mogelijkheden. Om
een volledige vrijheid te hebben in de plaatsing van sub-units, dienen alle slots op het
backplane identiek te zijn. Onderscheid voor het bus gebruik tussen de diverse unit typen
moet daarom op de sub-units worden ondergebracht.
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Op het backplane zijn een aantal typen signaallijnen te onderscheiden:

• standaard lijnen
• wired-OR lijnen
• daisy-chain lijnen

De standaard lijnen strekken zich uit over het hele backplane. Op elk moment kan er
slechts een sub-unit informatie op een signaallijn aanbieden. WeI is het mogelijk dat er
meerdere andere sub-units gelijktijdig deze informatie willen gebruiken. Deze signaaIlijnen
dienen zodoende voor de verspreiding van informatie over (delen van) het gehele systeem.
Voorbeelden hiervan zijn de signaallijnen voor de group receive tokens (GRT).

De wired-OR lijnen strekken zich ook uit over het hele backplane, maar hier is het weI
mogelijk dat meerdere sub-units gelijktijdig informatie op een signaallijn aanbieden. Dit
gebeurt dan op basis van een zogenaamde wired-OR funetie. Deze signaallijnen dienen
zodoende voor een bundeling van informatie vanuit (delen van) het gehele systeem.
Voorbeelden hiervan zijn de signaallijnen met status informatie.

De daisy-chain lijnen strekken zich eveneens uit over het hele backplane, maar de
signaallijnen zijn op elk slot onderbroken. Deze signaallijnen vertegenwoordigen tevens
een soort richting daar het slechts toegestaan is om aan een zijde van een lijnstuk
informatie aan te bieden en aan de andere zijde deze informatie te gebruiken. Deze
signaallijnen zijn speciaal bedoeld voor het daisy-chain sub-unit selectie mechanisme.
Voorbeelden hiervan zijn de signaallijnen voor de daisy-chain receive en transmit tokens
(DRT, DXT).

Vanwege de richting van de daisy-chain lijnen ontstaat er een voorwaarde voor de
plaatsing van de bus master, de besturing & user interface unit. Vanuit deze sub-unit
worden aIle overige sub-units sequentieel geseleeteerd, zodat de master aan de bron kant
van een daisy-chain lijn geplaatst moet worden. Seleetie van de opeenvolgende sub-units
binnen een bepaald type unit vindt dan automatisch plaats in de volgorde waarin de sub
units, vanuit de master gezien, op het backplane zijn aangebracht. Vanwege het feit dat
aIle daisy-chain lijnen op elk slot onderbroken zijn, moeten er een aantal eisen aan de sub
units en de plaatsing van de sub-units gesteld worden.

Elke sub-unit dient aIleen gebruik te maken van de daisy-chain lijnen, die voor het
desbetreffende unit type bedoeld zijn. Voor aIle overige daisy-chain lijnen moet de sub
unit zich neutraal gedragen. Dit houdt in dat tokens op deze signaallijnen ongehinderd
doorgegeven moeten worden. Hiertoe moet elke sub-unit de inkomende daisy-chain lijnen
van de overige unit typen doorverbinden met de uitgaande daisy-chain lijnen.

Tussen twee sub-units op het backplane mag zich geen leeg slot bevinden, daar de daisy
chain lijnen anders aIle onderbroken zijn. Slots kunnen weI overgeslagen worden, indien
op zo'n slot een afsluitconnector wordt aangebracht waarin aIle daisy-chain lijnen
doorgelust zijn. Na de laatste sub-unit in het systeem moeten aIle daisy-chain lijnen ten
behoeve van de acknowledge terug worden gevoerd naar de master, Hiertoe kan op het
vrije slot na de laatste sub-unit een afsluitconnector worden aangebracht waarin de daisy
chain lijnen worden doorgelust naar aparte standaard lijnen, die (over het gehele backpla-
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ne) teruglopen naar de master. Deze doorlussing moet ook standaard op het backplane (na
het laatste slot) worden aangebracht. In het geval dat alle slots in het systeem bezet zijn,
zou het anders niet mogelijk zijn om de eind afsluitconnector met de doorlussing aan te
brengen.

Een weergave van de structuur van de signaallijnen op het backplane in combinatie met de
slots en de afsluitconnectoren, is schematisch weergegeven in figuur 28.
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Figuur 28: Struetuur signaallijnen, slots en afsluitconnectoren

Standaard en wired-OR lijnen moeten op het backplane (aan beide einden) voorzien
worden van zogenaamde afsluitingen. Deze afsluitingen dienen ter voorkoming van
reflecties op de signaallijnen en bestaan meestal uit een serie schakeling van twee
weerstanden tussen de voedingslijnen, waarbij de signaallijn tussen de twee weerstanden is
aangesloten. Hierdoor bevindt elke signaallijn zich in rust op een gedefmieerde spanning.
De daisy-chain lijnen gaan van slot naar slot en hebben slechts een zeer beperkte lengte.
Msluiting van deze lijnen is niet noodzakelijk, maar elke sub-unit moet in rust weI een
gedefmieerde spanning aanbieden.

8.5 Bus interfaces

Voor de afhandeling van de communicatie tussen de lokale bus in de sub-unit en de
globale bussen in het systeem moet er gebruik worden gemaakt van bus interfaces. De bus
interfaces zorgen voor de uitwisseling van informatie tussen de lokale en globale bussen,
eventuele buffering en opslag van data en de afhandeling van het sub-unit selectie
mechanisme met de diverse tokens.

De bus interfaces voor de master en slaves verschillen duidelijk in functie. De bus
interfaces voor de slaves zijn alle functioneel identiek, maar maken alleen gebruik van
andere daisy-chain lijnen op het backplane. Toch kan voor zowel de master als de slave
bus interfaces een identiek blokschema worden opgesteld, deze is weergegeven in
figuur 29.
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Figuur 29: Blokschema bus interface

Duidelijk is hierin te zien dat een algemene bus interface bestaat uit twee afzonderlijke
delen. Een deel verzorgt de communicatie met bus I en omvat de systeemsignalen en de
datacommunicatie signalen binnen deze bus. Het andere deel verzorgt de communicatie
met bus 2 en omvat slechts datacommunicatie signalen.
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9. Standaard structuren

In de voorgaande hoofdstukken zijn algemene beschouwingen gegeven omtrent de
computer architectuur en het communicatie netwerk. Vanuit de eisen van de applicatie is
het computersysteem daarbij opgezet als een application driven architectuur. In dit
hoofdstuk zal daarentegen na worden gegaan hoe de voorgestelde architectuur zich
verhoudt tot standaard structuren, zoals die voorkomen in general purpose architecturen.
Daarbij zal in worden gegaan op de toepassingsmogelijkheden van standaard componenten
voor zowel de processing als de communicatie in de voorgestelde architectuur.

9.1 Computer architectuur

De voorgestelde computer architectuur wordt gekenmerkt door een samenstelling rond een
tweetal bus structuren van een aantal onafhankelijke units, die elk opgebouwd zijn uit een
aantal identieke sub-units. Per unit is er feitelijk sprake van een structuur welke geken
merkt wordt door een grote mate van gelijkmatigheid.

De in de literatuur veel besproken structuren rond transputers vertonen meestal ook zo'n
gelijkmatigheid in de opbouw van de architectuur. Ben be1angrijk verschilligt echter in de
communicatie structuur. Daar waar bij de transputers is gekozen voor point-to-point
communicatie, vindt deze in de voorgestelde architectuur plaats via bus structuren. Dit
hangt samen met het voordeel dat broadcast communicatie in de applicatie biedt. Transpu
ter architecturen zijn meestal gebaseerd op een structuur waarbij de communicatie slechts
tussen een zeer beperkt aantal transputers plaatsvindt. Indien in zo 'n transputer structuur
ook een vorm van broadcast communicatie noodzakelijk is, wordt deze meestal gereali
seerd via een crossbar switch. Dit heeft echter als direct gevolg dat de communicatie van
een enkel datawoord niet langer gelijktijdig plaatsvindt, maar voor elke bestemming na
elkaar in de tijd. Bus structuren vertonen dit nadeel niet, omdat elke bestemrning gelijktij
dig het datawoord kan ontvangen. Daarnaast is de uitbreidbaarheid van het systeem bij een
bus structuur makkelijker te realiseren dan bij het gebruik van crossbar switches, omdat
deze laatste slechts een beperkt aantal communicatie kanalen kunnen ondersteunen.

Op dit punt vertoont de computer architectuur, door het gebruik van bus structuren, ook
duidelijk voordelen boven shared memory access systemen. Deze hebben als nadeel dat,
voor systemen met grotere aantallen processoren, de wachttijden voor toegang tot het
gemeenschappelijke geheugen sterk kunnen oplopen. In de applicatie gelden er stringente
eisen aan de beschikbare tijd, waardoor een shared memory access oplossing afvalt.
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9.2 Processoren

In de voorgestelde computer architectuur komt op alle sub-units een processor voor.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van dedicated processoren die speciaal bedoeld zijn
voor de taken van de desbetreffende sub-unit, maar ook van meer general purpose high
performance processoren. Deze laatste hebben het voordeel van een grotere flexibiliteit ten
aanzien van de functies die zij kunnen uitvoeren.

AIle processoren moeten een grote verwerkingssnelheid hebben vanwege de stringente
eisen die aan de on-line regeling gekoppeld zijn. De bewerkingen die opde processoren
van de sub-units uitgevoerd worden, zijn meestal opgebouwd rond transversale fIlter
structuren en bestaan uit repeterende sequentiele acties en geheugenreferenties. In veel
algoritmen wordt gebruik gemaakt van signalen met een groot dynamisch bereik. Floating
point processoren zijn hierdoor wenselijk, voomamelijk vanwege het feit dat schaling van
(tussen)resultaten zodoende achterwege kan blijven.

Processoren die aan deze voorwaarden kunnen voldoen, zijn de zogenaamde digitale
signaal processoren (DSP). Deze processoren hebben een architectuur welke afgestemd is
op het gebruik in de digitale signaalverwerking. Tevens zijn er meerdere typen beschikbaar
met floating-point ondersteuning. Meestal maken deze processoren gebruik van het
zogenaamde Reduced Instruction Set Computer (RISe) concept, waarbij het ook bij hoge
kloksnelheden mogelijk is om single cycle instructies uit te voeren.

Op basis van deze bevindingen geeft de voorgestelde computer architectuur in de
processing mogelijkheden voor de toepassing van standaard componenten.

9.3 Communicatie netwerk

Toepassingsmogelijkheden van standaard componenten voor het communicatie netwerk in
het computersysteem moeten voomamelijk worden gezocht in standaard multi-processor
backplane bussen. Slechts enkele typen bussen worden voldoende ondersteund om in
aanmerking te komen voor gebruik. Drie hiervan zullen verder in beschouwing worden
genomen, namelijk Multibus I (IEEE P796), Multibus IT (iPSB) en VME-bus (IEEE
PI014).

De genoemde backplane bussen zijn primair bedoeld voor het gebruik van een parallelle
databus, hoewel de twee laatst genoemde ook voorzien zijn van een extra seriele databus
met slechts beperkte mogelijkheden. AIleen bij Multibus II is er sprake van een gemulti
plexte parallelle adres- en databus. AIle drie de backplane bussen zijn bedoeld voor multi
master systemen en zijn daarom voorzien van busmanagement mogelijkheden.

De eerste beperking van de genoemde bussen in het voorgestelde communicatie netwerk
komt naar voren bij de timeslot structuur. Geen van de bussen ondersteunt hardwarematig
een timeslot structuur, waardoor het noodzakelijk wordt om deze afhandeling in de
software onder te brengen.
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Het voorgestelde daisy-chain seleetie mechanisme wordt evenmin ondersteund. De
aanwezige daisy-chain lijnen op de bussen dienen slechts ter bepaling van het access recht
van een master en worden niet gebmikt voor de adressering van de slaves.

Daamaast biedt geen van de bussen de mogelijkheid om vanuit een master gelijktijdig
zowel een slave te selecteren als bron van data en een andere slave als bestemming van
data. Dit maakt het noodzakelijk om de communicatie op te splitsen in twee fasen. In de
eerste fase biedt een slave data aan, terwijl in de tweede fase een slave data opneemt. Een
andere mogelijkheid ligt in het gebmik van meerdere masters, waarbij de data bron steeds
als master optreedt.

In beide gevailen gebeurt de adressering vanuit een master door het aanbieden van een
adres op de parailelle (adres)bus, waarna de datacommunicatie kan plaatsvinden. In
principe kan hierdoor slechts een slave geadresseerd worden en is een broadcast mogelijk
heid uitgesloten. AIleen Multibus II ondersteund direct een broadcast mogelijkheid op de
parailelle bus. Als nadeel geldt daarbij weI dat aile slaves eerst afzonderlijk geadresseerd
moeten worden, waardoor dit een groot beslag op de beschikbare tijd kan leggen. Een
snellere adressering van de slaves tijdens broadcast communicatie is op aile bussen
mogelijk door meerdere slaves via hetzelfde adres te selecteren. Hierdoor ontstaat echter
een weinig flexibel en onoverzichtelijk systeem.

AIle genoemde bussen ondersteunen verder een zogenaamde block sequential data
transfer, waarbij vooraf eenmalig een adres wordt aangeboden en verder aileen data wordt
uitgewisseld. Tijdens de (aaneensluitende) communicatie vindt de adressering plaats via
adres generatoren. Deze faciliteit is weI toe te passen in de group receive mode, maar voor
beide daisy-chain modes biedt dit niet voldoende mogelijkheden. De adressering vindt
namelijk lokaal plaats en kan dus niet over meerdere sub-units doorlopen.

Op basis van deze bevindingen geeft de voorgestelde computer architectuur in de
communicatie weinig mogelijkheden voor de toepassing van standaard componenten. Het
voordeel van de onafhankelijke adresseringsvormen in het voorgestelde communicatie
netwerk wordt namelijk niet voldoende ondersteund door een van deze drie backplane
bussen, om voor een standaard structuur te kiezen. Het voor de applicatie geoptimaliseerde
communicatie netwerk maakt het zodoende noodzakelijk om de communicatie via een
dedicated oplossing te realiseren.
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10. Parallellisatie systeem identificatie

In de voorgaande hoofdstukken is de computer architectuur vanuit steeds lagere ontwerp
niveaus benaderd. Daarbij is het computersysteem min of meer als een functioneel geheel
beschouwd. In dit hoofdstuk zal daarentegen weer op een hoger niveau in het ontwerp, op
een van de taken in het regelsysteem worden ingegaan. Hierbij gaat het om de systeem
identificatie taak. Vanwege het toegepaste algoritme in het ASANCA systeem is de
systeem identificatie in de computer architectuur niet modulair uitgevoerd. In andere
meerkanaals anti-geluidsystemen kan dit om meerdere redenen weI gewenst zijn en
daarom zal de aandacht zich hier richten op parallellisatie mogelijkheden van deze taak.
Allereerst zal het SFfF algoritme nader worden onderzocht. Vervolgens wordt ingegaan
op een modulaire variant van het SFfF algoritme en daarna wordt een zogenaamde SIMO
SFfF variant uitgewerkt. Aansluitend worden de consequenties van deze mogelijkheden
voor de computer architectuur besproken.

10.1 Algemeen

De systeem identificatie is een zeer rekenintensieve taak in het computersysteem. Hoewel
deze taak niet op sample basis uitgevoerd hoeft te worden, is het toch gewenst de rekentijd
te verkorten om zodoende de performance van het systeem te vergroten. Daarnaast is het
ook wenselijk om de systeem identificatie modulair op te kunnen zetten en de benodigde
hoeveelheid data te beperken. De belangrijkste en qua rekenintensiteit meest omvangrijke
activiteit van de systeem identificatie bestaat uit het maken van een on-line schatting van
de primaire en secundaire overdrachten.

Bij het maken van deze schatting is feitelijk sprake van een meerkanaals adaptief fIlter.
Hierbij vormen de signalen afkomstig van de (primaire en secundaire) bronnen de
ingangssignalen van het fIlter en de signalen afkomstig van de foutsensoren de uitgangs
signalen van het fIlter. Vanwege de anti-geluid regeling zijn de ingangssignalen sterk
gecorreleerd (bestaan uit harmonische componenten)1 en de uitgangssignalen zeer klein
(er wordt stilte gecreeerdi. De weegfactoren van het meerkanaals adaptieve fIlter vormen
de coefficienten van de overdrachten.

I Dit is bekend als het persistent excitation probleem. Bij de schatting bestaat er een
afhankelijkheid tussen de ingangssignalen, waardoor er geen eenduidige oplossing te
bepalen is.

2 Dit is bekend als het dual control probleem. De regeling minimaliseert bepaalde
signalen, die echter (liefst ongeminimaliseerd) weer nodig zijn om de regeling goed te
laten verlopen.
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De overdrachten worden gemodelleerd via een transversale fIlter structuur en de weegfac
toren kunnen in een matrix vonn worden opgenomen. Ben schematische weergave van de
matrix structuur is weergegeven in figuur 30.
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Figuur 30: Matrix stroctuur overdrachten

N aantal weegfactoren per fIlter,
aantal coefficienten van een afzonderlijke overdracht

P aantal ingangssignalen,
aantal ingangskanalen

Q aantal uitgangssignalen,
aantal uitgangskanalen

De bedoeling van de on-line schatting is het bijregelen van de secundaire overdrachten in
het controller ontwerp. De secundaire overdrachten welke tijdens de off-line schatting
bepaald zijn, kunnen in de loop van de tijd namelijk steeds verder afwijken van de
werkelijke secundaire overdrachten die continue varieren. Het verloop van de werkelijke
overdrachten in de tijd bepaalt de snelheid waarmee de on-line schattingen uitgevoerd
moeten worden. Hierbij moet steeds een afweging gemaakt worden tussen de nauwkeurig
heid van een schatting en de hiervoor benodigde tijd van uitvoering.

10.2 SFTF

Het SFfF algoritme bepaalt de exacte least square oplossing van de weegfactoren in een
meerkanaals adaptief fIlter. Ben nadere beschrijving van het algoritme is te vinden in
bijlage 5. Het algoritme is opgebouwd uit twee delen:

• prediction problem
• joint-process estimation
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In het prediction problem worden op basis van de ingangssignalen drie transversale filters
bepaald. Twee fIlters modelleren een voorwaartse en terogwaartse predictie (schatting) op
de ingangssignalen via een zogenaamde order update en order downdate. Het derde filter
vormt de Kalman versterkingsvector. Dit deel van het algoritme is lineair in het aantal
coefficienten en kwadratisch in het aantal ingangskanalen. Het is zo opgebouwd dat elke
grootheid in het algoritme bepaald wordt voor alle P ingangskanalen, voordat met een
nieuwe berekening van een volgende grootheid gestart wordt.

In de joint-process estimation wordt voor elk uitgangskanaal de fout bepaald tussen het
werkelijk gemeten uitgangssignaal en het uitgangssignaal, zoals bepaald door de (voorlopi
ge) schattingen van de overdrachten. Per uitgangskanaal wordt met behulp van dit fout- of
residusignaal de schatting van de overdracht in meer of mindere mate aangepast in de
richting van de Kalman versterkingsvector, zoals die in het vorige deel bepaald is. Het
tweede deel van het algoritme is lineair in het aantal coefficienten, het aantal ingangskana
len en het aantal uitgangskanalen. Het is zo opgebouwd dat met de informatie verkregen
uit de ingangssignalen, alle Q uitgangskanalen bijgewerkt worden.

Tijdens de iteraties van het algoritme wordt de infonnatie in het eerste deel steeds
uitgebreid en bijgesteld. In het tweede deel wordt deze infonnatie feitelijk gebroikt voor
alle uitgangskanalen. In figuur 30 kan dit voor worden gesteld door het van links naar
rechts kolomsgewijs vullen van de matrix. Na NP iteraties is de matrix voor het eerst
volledig gevuld.

Door het sequentieel berekenen van de grootheden in het eerste deel van het algoritme, is
dit stuk moeilijk te parallelliseren. Het tweede deel leent zich hier weI uitstekend voor. Dit
is namelijk volledig te parallelliseren over het aantal uitgangskanalen. Op basis hiervan is
het algoritme te verdelen over Q+1 processoren. Dit is schematisch weergegeven in
figuur 31. De processoren PROC(l) tot en met PROC(Q) verzorgen de joint-process
estimation en de processor PROC(Q+l) verzorgt het gehele prediction problem. Tussen
deze laatste processor en de andere processoren wordt elke iteratie periode Tj de Kalman
versterkingsvector uitgewisseld. De omvang van deze communicatie bedraagt O(NP) per
tijd Tj •

PROC(1)

PROC(2)

PROC(Q+1)

Figuur 31: SFfF processor stroctuur

•
•
•

PROC(Q)
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Vanuit de joint-process estimation bestaat er geen terugkoppeling naar het prediction
problem. Hierdoor kan tijdens opeenvolgende iteraties het prediction problem aaneenslui
tend uit worden gevoerd, terwijl gelijktijdig op andere processoren de joint-process
estimation plaatsvindt. Schematisch is dit weergegeven in figuur 32.

PROC(Q+l)

PROC(l)
PRoe(2)

PROC(Q) 11----11-
Figuur 32: SFI'F processing tijd stroctuur

De omvang van het aantal bewerkingen op een joint-process estimation processor bedraagt
O(NP), terwijl voor de prediction-problem processor dit O~(N+l) + P(N+l» bedraagt.
Deze struetuur wordt pas efficient (gelijke processorbelasting) indien er sprake is van een
klein aantal ingangskanalen.

10.3 Modulair SFTF

Het modulair SFfF (MSFfF) algoritme bepaalt eveneens de exacte least square oplossing
van de weegfactoren in een meerkanaals adaptief f'tlter. Ben nadere beschrijving van het
algoritme is te vinden in bijlage 6. De berekening van de grootheden in het prediction
problem gebeurt ten opzichte van het SFfF algoritme op een afwijkende wijze.

In het SFfF algoritme gebeurt de berekening van de 2P order up- en downdates in een
blok van P order updates en in een blok van P order downdates. Dit leidt tot grootheden
met matrix afmetingen in P. Bij het MSFfF gebeurt de berekening in P blokken van 1
order updates en in P blokken van 1 order downdates. Dit geeft slechts grootheden met
scalaire afmetingen. Door de ingangskanalen sequentieel af te werken, ontstaat er een
zogenaamde intertwining van enkelkanaals order up- en downdates.

Ook hier wordt de matrix van weegfactoren van links naar rechts kolomsgewijs gevuld en
is deze na NP iteraties voor het eerst volledig gevuld.

Door de opdeling van de order up- en downdates is het mogelijk het prediction problem in
een pipeline structuur onder te brengen. De joint-process estimation is daarbij nog steeds
te parallelliseren over het aantal uitgangskanalen. Op basis hiervan is het algoritme te
verdelen over 3P+Q processoren en dit wijkt enigszins af van de door Slock in 1989
voorgestelde modulaire structuur. Schematisch is dit weergegeven in figuur 33. De
processoren PROC(I) tot en met PROC(P) verzorgen de order update en forward predicti
on grootheden. De processoren PROC(P+l) tot en met PROC(2P) verzorgen de order
downdate en backward prediction grootheden. De processoren PROC(3P+1) tot en met
PROC(3P+Q) verzorgen de joint-process estimation. AI deze processoren voeren hun taken
binnen een iteratie periode T1 uit. Onderling zijn de processoren PROC(l) tot en met
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PROC(P) en PROC(P+l) tot en met PROC(2P) in een pipeline stroctuur ondergebracht en
zijn daarbij over T/P in de tijd verschoven. Daamaast verzorgen de processoren
PROC(2P+l) tot en met PROC(3P) de berekeningen van de Kalman versterkingsvector.
Deze processoren voeren hun taken binnen T/p uit. De omvang van de communicatie
bedraagt O(NP) per tijd T/P.

--._------------------,
I

IPROC(2P+1) I !
I
I,,
I
I.

IPROC(2P+2) I

•••

PROC(3P)

PROC(1)

PROC(P+1)

PROC(2)

PROC(P+2)

•••
PROC{P)

PROC(2P)

PROC(3P+1)

PROC(3P+2)

•••
PROC(3P+Q)

Figuur 33: MSFTF processor struetuur

Ook mer bestaat er vanuit de joint-process estimation geen terugkoppeling naar het
prediction problem. Door de pipeline stroctuur in het prediction problem en de parallelle
structuur in de joint-process estimation heeft elke processor een verwerkingstaak van
O(NP) en zijn alle processoren nagenoeg de volledige iteratie periode acrief. Schematisch
is dit weergegeven in figuur 34.
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Figuur 34: MSFTF processing tijd structuur

Ten opzichte van het SFfF algoritme vinden de berekeningen in het prediction problem nu
P maal zo snel plaats. Ben groot nadeel van deze structuur wordt echter gevonnd door de
omvang van de conununicatie tussen de processoren. Deze ligt namelijk een factor P hoger
dan bij het SFfF algoritme.

10.4 SIMO SFTF

De vorige algoritmen bepalen alle de exacte least square oplossing van de weegfactoren in
een MIMO adaptief fIlter. Hiervoor zijn O(NP) iteraties nodig zijn. Daar de schatting niet
real-time uitgevoerd wordt. kan in de tijd die nodig is om de iteraties van de schatting uit
te voeren de werkelijke overdracht iruniddels veranderd zijn. Naast het versnellen van de
bewerkingen binnen een iteratie is het daarom ook van belang het aantal iteraties te
venninderen.

Een mogelijke oplossing hiervoor ligt in het gebruik van SIMO adaptieve filters waarvoor
slechts O(N) iteraties nodig zijn. Elke SIMO schatting kan via een SFfF algoritme met
een ingangskanaal plaatsvinden. Daarbij worden slechts de coefficienten in N kolonunen
van de matrix met weegfactoren bepaald. Om de gehele matrix te bepalen moeten er P
SIMO SFfF algoritmen worden uitgevoerd.

Vanwege het feit dat tijdens de on-line systeem identificatie alle bronnen (sterk gecorre
leerde) signalen genereren. is het noodzakelijk de P SIMO SFfF algoritmen uit te breiden
met een extra onderdeel. de joint-process contribution. Hierbij worden de bijdragen
bepaald van alle kanalen die geen deel uitmaken van een zeker SIMO adaptief fIlter. De
joint-process contribution berekent daarbij de bijdragen op de uitgangssignalen van alle
kanalen op basis van het eind resultaat van de laatste schatting. Hiervoor worden per
iteratie P x Q transversale fIlters van N coefficienten uitgevoerd. De resultaten hiervan
zijn nodig in de joint-process estimation delen van de SIMO SFfF algoritmen.

De hier verkregen oplossing zal echter weI afwijken van de exacte least square oplossing.
zoals die door de MIMO versie van het SFfF en/of MSFfF algoritme bepaald wordt. In
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de joint-process contribution wordt namelijk gedurende de gehele schatting gebruik
gemaakt van het resultaat van de voorgaande schatting. Dit is alleen toegestaan indien het
resultaat nog goed overeenkomt met de werkelijke overdrachten op het moment dat de
ingangs- en uitgangssignalen worden bepaald. De overdrachten mogen daarom slechts
(zeer) weinig varieren ten opzichte van de tijd waarin de schatting plaatsvindt.

Door de opdeling in P SIMO SFTF algoritmen gebeurt het vullen van de matrix op een
afwijkende wijze. BIke iteratie kunnen er namelijk P kolommen tegelijkertijd gevuld
worden. In opeenvolgende iteraties gebeurt dit door per ingangskanaal een kolom van links
naar rechts toe te voegen of bij te werken. Na N iteraties is de matrix zodoende al voor
het eerst gevuld.

Doordat de SIMO SFTF algoritmen elkaar onderling niet bemvloeden, is het mogelijk deze
te parallelliseren over P processoren, die elk een SIMO SFfF algoritme uitvoeren. Op zijn
beurt kan elk SIMO SFTF algoritme ook weer op worden gedeeld over Q+I processoren.
Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de joint-process contribution, die paraUelli
seerbaar is over PQ processoren. Op basis hiervan zijn er diverse structuren voor te
stellen, waarvan er hier twee besproken zullen worden.

Een verdeling over 2PQ+P processoren is schematisch weergegeven in figuur 35. De
processoren PROC(PQ+1) tot en met PROC(2PQ) verzorgen de joint-process contribution,
terwijl de processoren PROC(2PQ+1) tot en met PROC(2PQ+P) het prediction problem
verzorgen. De processoren PROC(1) tot en met PROC(PQ) verzorgen de joint-process
estimation. AI deze processoren voeren hun taken binnen een iteratie periode T j uit. De
omvang van de communicatie bedraagt O(NP+PQ) per tijd T j •
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PROC(2PQ+ 1)

PROC(2PQ+Z)

•••
PROC(2PQ+P)

PROC(PQ+ 1) 1--~---3I1

PROC(PQ+2) 1---7I--~

•••

PROC(1)

PROC(2)

•••
PROC(2PQ) PROC(PO)

Figuur 35: SIMO SFfF processor structuur

Elke processor heeft een verwerkingstaak van O(N) en is nagenoeg de volledige iteratie
periode actief. Schematisch is dit weergegeven in figuur 36.

PROC(PQ+l)
PROC(PQ+2)

PROC(2PQ)
-

PROC(2PQ+1)
PROC(2PQ+2)

PROC(2PQ+P)

PROC(l )
PROC(2)

PROC(PQ)

Figuur 36: SIMO SFfF processing tijd structuur

Ten opzichte van het SFfF algoritme vinden de berekeningen in het prediction problem nu
p2 maal zo snel plaats en zijn er een factor P minder iteraties nodig. In totaal geeft dit een
winst van o(P3). De omvang van de communicatie tussen de processoren neemt daarbij
met O(PQ) toe.

Een verdeling over 2P processoren is schematisch weergegeven in figuur 37. De processo
ren PROC(P+l) tot en met PROC(2P) verzorgen het prediction problem en de joint-
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process contribution, terwijl de processoren PROC(l) tot en met PROC(P) de joint-process
estimation verzorgen. AI deze processoren voeren hun taken binnen een iteratie periode Tj

uit. De omvang van de communicatie bedraagt O(PQ) per tijd T j •

PROC(P+1 )

PROC(P+2)

PROC(1)

PROC(2)

•••
•••

PROC(2P) PROC(P)

Figuur 37: SIMa SFIF processor structuur

Elke processor heeft een verwerkingstaak van O(NQ) en is nagenoeg de volledige iteratie
periode actief. Schematisch is dit weergegeven in figuur 38.

---+--1-
f---I--

~1------1

~r--Ir----
PROC(I)
PROC(2}

PROC{P)

PROC(P+l)
PROC(P+2)

PROC(2P)

Figuur 38: SIMa SFIF processing tijd structuur

Ten opzichte van het SFfF algoritme vinden de berekeningen in de schatting nu p2/Q
maal zo snel plaats en zijn er een factor P minder iteraties nodig. In totaal geeft dit een
winst van O(p3/Q). De omvang van de communicatie is geheel athankelijk van het aantal
kanalen.

10.5 Consequenties computer architectuur

Bij de bepaling van de computer architectuur en het communicatie netwerk is er van uit
gegaan, dat de systeem identificatie op een enkele processor of sub-unit uitgevoerd wordt.
De hier beschreven SFfF varianten tonen aan dat ook de systeem identificatie over
meerdere processoren verdeeld kan worden. Dit heeft natuurlijk invloed op de computer
architectuur en het communicatie netwerk.

Door de opdeling is het bij alle varianten noodzakelijk om tussen de processoren te
kunnen communiceren. Ook hierbij is de communicatie weer van dien aard dat een bus
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structuur de voorkeur geniet. De communicatie vindt niet slechts op blok basis, maar veel
meer op iteratie basis plaats. Gebruik van bus 1 voor de communicatie ligt niet voor de
hand vanwege de sample basis waarop deze bus werkt. Bus 2 lijkt een beter altematief te
vormen, daar deze bus op blok basis functioneert en daarom nog niet in een vast tijdspa
troon gebruikt wordt. Tussen de uitwisselingen van de geschatte overdrachten zal deze bus
dan niet meer geheel vrij zijn voor de uitwisseling van snapshots. Er zal daarom een
afweging gemaakt moeten worden tussen de toepassing van een extra bus structuur, bus 3,
of een prioriteitenschema voor systeem identificatie en snapshots.

Verdere invloeden op de computer architectuur en het communicatie netwerk zijn sterk
afhankelijk van de keuze voor een bepaalde SFfF variant.

Bij het SFrF algoritme is de taak te verdelen over twee typen sub-units. Enerzijds een
sub-unit ten behoeve van het prediction problem en anderzijds sub-units ten behoeve van
de joint-process estimation. De voorgestelde computer architectuur ondersteunt deze
mogelijkheid door elke type sub-unit a1s een nieuwe unit in de computer architectuur te
plaatsen. Tussen deze twee units bevindt zich dan een bus structuur voor de onderlinge
communicatie. Het beschreven besturingsmechanisme is geheel toepasbaar voor de
communicatie over deze bus.

Bij het MSFfF algoritme is de taak te verdelen over vier typen sub-units, een order update
en forward prediction sub-unit, een order downdate en backward prediction sub-unit, een
Kalman versterkingsvector sub-unit en een joint-process estimation sub-unit. In de
voorgesteld computer architectuur komen al deze typen sub-units als afzonderlijke units
terug. Ook hier bevindt zich tussen deze units weer de onderlinge bus structuur. Het
voorgestelde besturingsmechanisme voor het communicatie netwerk is vanwege de
pipeline structuur in de eerste twee typen units niet meer toepasbaar. Sub-units kunnen
namelijk niet altijd meer in opeenvolgende timeslots geplaatst worden. Hierdoor wordt het
noodzakelijk om het daisy-chain mechanisme verder uit te breiden of een afwijkend
selectie mechanisme toe te gaan passen. Daamaast is het ook mogelijk de communicatie
van de order update en forward prediction sub-units en de order downdate en backward
prediction sub-units op te splitsen over twee bus structuren, waardoor de sub-units weer
weI in opeenvolgende timeslots geplaatst kunnen worden.

Bij het SIMO SFfF algoritme in de 2PQ+P processoren variant is de taak te verdelen over
drie typen sub-units, een prediction problem sub-unit, een joint-process contribution sub
unit en een joint-process estimation sub-unit. Ook hier komt elk type sub-unit terug als
een unit in de computer architectuur en bevindt zich tussen de units een bus structuur. Het
beschreven besturingsmechanisme is weer weI toepasbaar voor de communicatie op deze
bus. In systemen met grote aantallen ingangs- en uitgangskanalen is, vanwege het grote
aantal sub-units binnen een joint-process unit, clustering van processen op een processor
waarschijn1ijk noodzakelijk.

Bij het SIMO SFrF algoritme in de 2P processoren variant is de taak te verdelen over
twee typen sub-units, een joint-process contribution sub-unit en een adaptieve fIlter sub
unit. Elke type sub-unit komt weer als een unit terug in de computer architectuur en tussen
de units bevindt zich de bus structuur. Het beschreven besturingsmechanisme is eveneens
toepasbaar voor de communicatie op deze bus.
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Vanwege bet (relatiet) geringe aantal bewerkingen in bet SIMO SFfF algoritme staat de
2P processor variant een andere mogelijkheid toe tot verdeling van de processoren over
sub-units. Hierbij worden de afzonderlijke processoren niet ondergebracbt in nieuwe typen
sub-units maar juist bij reeds bestaande sub-units. Feitelijk wordt er bij bet SIMO SFfF
algoritme over bet aantal uitgangskanalen P geparallelliseerd. Dit komt ook voor bij de
controller & controller ontwerp en output units. Het is zodoende moge1ijk de processoren
uit bet SIMO SFfF algoritme in te delen op de sub-units van deze twee laatste units. Ten
opzicbte van de eigenlijke taken in deze sub-units die op sample basis uitgevoerd worden,
vormen de bewerkingen ten gevolge van de systeem identificatie een acbtergrond taak:.
Ten beboeve van de communicatie binnen de systeem identificatie moeten beide unit typen
een bus interface bebben met de hiervoor bedoelde bus structuur (bus 2 of bus 3). Indien
bus 2 gebruikt wordt voor deze communicatie, dan is elke controller & controller ontwerp
sub-unit reeds voorzien van de bus interface. De output sub-units zouden daarentegen van
een extra bus interface voorzien moeten worden, omdat deze in de voorgestelde computer
architectuur alleen over bus 1 communiceren. Bij bet gebruik van bus 3 voor de commu
nicatie zal er altijd minimaal een extra bus interfaces toegepast moeten worden. Deze
situatie doet zicb voor indien de gebele systeem identificatie op de controller & controller
ontwerp sub-units wordt uitgevoerd. Worden daarentegen (ook) de output sub-units in de
berekening betrokken, dan is bet noodzakelijk om twee bus interfaces toe te voegen.
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11. Conclusies

In dit afstudeerproject heeft het onderzoek en ontwerp plaatsgevonden van de computer
architectuur voor een meerkanaals anti-geluidsysteem. Ten behoeve van het ASANCA
systeem zijn zowel delen van de hardware als de software geiinplementeerd en gereali
seerd. Daamaast werd een belangrijk deel van het werk in het afstudeerproject ook
gevormd in het doorgronden van de principes van anti-geluid technieken en de (implemen
tatie) mogelijkheden van adaptieve signaalbewerking. Dit is noodzakelijk omdat de kennis
omtrent de applicatie een belangrijke rol speelt in het ontwerp van een matched of
application driven architectuur.

Het computersysteem maakt gebruik van parallel processing en wordt opgezet als een
multi-processorsysteem. In het ontwerp van de architectuur is speciaal gelet op de
mogelijkheden om de processing efficient over processoren te verdelen en de communica
tie doelmatig te laten verlopen. Vooral de samenhang tussen deze twee onderwerpen is van
essentieel belang in het ontwerp van de architectuur. In general-purpose architecturen is
deze samenhang meestal al vastgelegd door de keuze voor bepaalde structuren of compo
nenten. Application driven architecturen zijn hierin in principe echter geheel vrij. Alleen
bij de implementatie en realisatie moet er een afweging worden gemaakt tussen het
gebruik van standaard componenten met de daaraan verbonden beperkingen en de
ontwikkeling van geheel nieuwe componenten die speciaal toegesneden zijn voor het
gebruik in de desbetreffende applicatie.

De taken die in het regelsysteem uitgevoerd moeten worden, zijn afzonderlijk geanalyseerd
op hun processing en communicatie behoefte. Met de hieruit verkregen resultaten is de
architectuur van het computersysteem bepaald. Deze is opgebouwd rond zes typen units
die onderling via twee bus structuren verbonden zijn. Elke sub-unit heeft een processor
met een lokaal geheugen, eventueel een I/O mogelijkheid en een of twee bus interfaces
naar de bus structuren. De bus structuren zijn gekozen vanwege broadcast communicatie
mogelijkheden en de ondersteuning van de uitbreidbaarheid van het systeem. Het compu
tersysteem heeft namelijk een modulaire structuur in het aantal ingangs-, referentie-,
uitgangs- en monitorkanalen. De communicatie over elke bus structuur gebeurt volgens
een single master, multiple slave concept. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een timeslot
structuur waarbij de units afzonderlijk en gelijktijdig volgens een token selectie mechanis
me geselecteerd kunnen worden voor deelname aan de communicatie op de bus. Dit
mechanisme regelt of een sub-unit als bron of als bestemming optreedt en ondersteunt de
mogelijkheid om alle sub-units binnen een unit gelijktijdig of opeenvolgend te selecteren.

Bij het ontwerp van de voorgestelde architectuur is gebruik gemaakt van simulaties in de
vorm van benchmarks op een bepaalde processor. Vanwege de wisselwerking tussen het
(sub-)unit en systeem niveau zouden simulaties de beoordeling van verschillende architec
tuur vormen en met name de wijze waarop de communicatie hierin plaatsvindt, kunnen
vergemakkelijken. Hiervoor is een flexibele ontwikkelomgeving noodzakelijk. Dit vanwege
het feit dat application driven architecturen zich juist niet willen beperken tot standaard
structuren. Ondersteuning van een groot aantal elementaire onderdelen en de mogelijkheid
om deze vrijelijk aan te passen is essentieel. Daarbij is het vooral wenselijk om ook direct
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verschillende groepen van standaard componenten te kunnen vergelijken op hun efficientie
in de voorgestelde architectuur.

De voorgestelde computer architeetuur onderscheidt zich van veel andere standaard
structuren, zoals transputer-farms en shared memory access systemen, door de belangrijke
rol die broadcast communicatie mogelijkheden in het systeem hebben.

De processoren in de voorgestelde computer architectuur vragen een grote verwerkings
snelheid, maar zijn weI degelijk met standaard componenten te realiseren. De typen
instructies die bij de uitvoering van de algoritmen gebruikt kunnen worden, geven de
voorkeur aan digitale signaal processoren of de meer algemene RISC processoren, beide
met floating-point ondersteuning.

Standaard backplane bussen, zoals Multibus I, Multibus IT en VME-bus, lijken geen goede
mogelijkheden te bieden voor gebruik in het voorgestelde communicatie netwerk. De
belangrijkste beperkingen worden gevormd door het ontbreken van de onathankelijke
adresseringsvormen, die een belangrijke rol spelen in de communicatie. Het voor de
applicatie geoptimaliseerde communicatie netwerk maakt het zodoende noodzakelijk, om
de communicatie via een dedicated oplossing te realiseren.

Vanwege de specifieke wensen in matched architecturen is het sneller noodzakelijk om
speciale onderdelen voor het systeem te ontwerpen of om bestaande structuren functionee1
uit te breiden. Daarentegen kan er ten opzichte van general purpose architecturen winst
worden gehaald in de performance die in het systeem mogelijk is. Dit vanwege het feit dat
overbodige zaken kunnen komen te vervallen en essentiele onderdelen geoptimaliseerd
kunnen worden. Afhankelijk van de eisen van de applicatie is het ook mogelijk, dat een
matched architectuur in zijn geheel opgebouwd kan worden volgens standaard structuren
en componenten.

Vanwege het toegepaste algoritme in het ASANCA systeem is de systeem identificatie
taak in de computer architectuur niet modulair uitgevoerd. In andere meerkanaals anti
geluidsystemen kan dit om meerdere redenen weI gewenst zijn en daarom zijn drie
varianten op dit algoritme onderzocht op hun parallellisatie mogelijkheden. Bij twee
varianten (SFfF en MSFfF) gaat het om een vorm, waarbij de schattingsmethode
opgedeeld wordt over een aantal sub-taken welke afzonderlijk weI parallelliseerbaar zijn.
De derde variant (SIMO SFfF) is slechts onder beperkte omstandigheden toepasbaar, maar
maakt het weI mogelijk om de gehele taak te parallelliseren. Aile drie de varianten geven
in essentie een vergroting van het aantal type units en eventueel het aantal bussen in het
systeem. De computer architectuur ondersteunt dit volledig, mede vanwege de onafhanke
lijke unit seleetie mogelijkheden in het communicatie mechanisme. De gebruikte pipeline
structuur in de tweede variant (MSFfF) vraagt weI om uitbreiding van het communicatie
mechanisme of toepassing van een extra bus structuur. In de onderzochte varianten heeft
het onderzoek zich voornamelijk gericht op een gelijke verdeling van de processing over
processoren. Nader onderzoek is nodig om de samenhang tussen processing en communi
catie uit te werken.

Het voorgestelde SIMO SFfF algoritme moet geverifieerd worden op de mogelijke
toepassing in een bepaalde applicatie. Daarnaast is het zinvol om algemenere experimenten
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uit te voeren omtrent de relatie tussen de beschikbare tijd voor een schatting en het
verloop van de werkelijke overdachten. Met de resultaten daarvan kunnen misschien
gehele andere varianten in het oog komen. Mogelijkheden zouden bijvoorbeeld kunnen
liggen in een afweging tussen het aantal ingangskanalen voor een 'beperkte' MIMO
schattingsmethode en het aantal parallelle algoritmen die uitgevoerd moeten worden.

Voor systemen waarin de bepaling van de exacte least square oplossing essentieel is, zal
het noodzakelijk zijn om onderzoek te verrichten naar varianten van de processor
verdelingen van het MSFfF algoritme of naar modulaire decomposities van andere least
square algoritmen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de ladder of lattice (FLA)
algoritmen welke volgens een inherente modulaire structuur zijn opgebouwd of aan QR
RLS algoritmen met implementatie mogelijkheden in systolic array structuren.

Mede aan de hand van de resultaten van de parallellisatie mogelijkheden van de systeem
identificatie lijkt de voorgestelde computer architectuur ook goede mogelijkheden te
bieden voor andere applicaties. Het gaat daarbij vooral om systemen waarin de processing
verdeeld kan worden over een aantal groepen van parallelle processoren met (min of meer)
identieke taken en een communicatie structuur die geen random access behoeft. Feitelijk
zijn dit systemen met een structuur welke op het niveau van de groepen overeenkomsten
vertoont met een zogenaamd single instruction multiple data (SIMD) systeem. In het
algemeen is hierbij te denken aan meerkanaals acquisitie en generatie systemen, maar ook
aan bepaalde meerkanaals regelsystemen.
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Bijlage 1 Minimunl Mean Square Error

Het perfonnance criterium dat doorgaans bij schattingsmethoden gebruikt wordt, is
gebaseerd op een Minimum Mean Square Error (MMSE). Hierbij wordt de variantie van
het foutsignaal geminimaliseerd met betrekking tot de weegfactoren van het fIlter. Het
foutsignaal wordt gevonnd door de residusignalen en is als voIgt gedefmieerd:

e(7) = d(7) + W HX(7)

Het MMSE perfonnance criterium wordt zodoende als voIgt gefonnuleerd:

min J(W) = min E [II e(7) Iii]
w w

De kostenfunctie J (W) kan worden samengesteid volgens:

J(W) = E [ II e(7) Iii]

= E [e(7) eH(7) ]

=E [d(7)d H(7)] + wHE [X(7)d H(7)] +

E [d(7)X H(7)]W + WHE [X(7)x H(7)]W

Waarbij:

P = E [X(7)d H(7)]

R = E [X(7)X H(7)]

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Als zowel het ingangssignaal X (T) als het primaire signaal d (T) stationair zijn, dan is de
kostenfunctie J (W) een tweede orde fuctie van de weegfactoren W van het filter. Deze
athankelijkheid tussen de kostenfunctie en de weegfactoren kan worden voorgesteid door
een komvormig opperviak met een eenduidig minimum. De weegfactoren van het filter
moeten zo ingesteid worden, dat dit minimum op het opperviak van de kostenfuntie wordt
bereikt. De Mean Square Error (MSE) is minimaal indien de afgeleide met betrekking tot
de weegfactoren nul is:
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v = aJ(W) = 0
aw

aJ(W) = 0 + 2P + 0 + 2RW = 2P + 2RW = 0
aw

(14)

(15)

De optimale set van weegfactoren waarbij de gradiet vector nul is, wordt zodoende
bepaald door:

RW
opt

= -P (16)

Deze laatste vergelijking staat bekend onder de naam (discrete) Wiener-Hopf vergelijking.
De oplossing voor de optirnale set van weegfactoren wordt gevonnd door:

W = -R-1p
opt

(17)

Bij deze optirnale set van weegfactoren bereikt de MSE zijn minima1e waarde en deze
wordt gegeven door:

(18)

(19)

De oplossing voor het MMSE probleem vereist kennis omtrent de eigenschappen van de
signalen welke in het probleem een rol spelen.
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Bijlage 2 LMS algoritme

Het Least Mean Square (LMS) algoritme is een stochastische gradient methode toegepast
op het Minimum Mean Square Error (MMSE) criterium (zie ook bijlage I).

Bij de bepaling van de gradient van de kostenfunctie wordt de Mean Squared Error (MSE)
vervangen door een Instantaneous Squared Error. Het performance criterium bij het LMS
algoritme wordt daarom als voIgt geformuleerd:

min J(W) = min II e(1) Iii
w w

(20)

Bij het LMS algoritme is er sprake van een iteratieve optimalisatie techniek op basis van
de steepest descent methode. Hierbij wordt geprobeerd de optimale set van weegfactoren
voor de discrete Wiener-Hopf vergelijking te vinden. De actuele kostenfunctie en de
actuele gradient vector spelen een belangrijke rol:

V(1) = aJ(1) = 2P + 2RW(1)
aW(1)

(21)

(22)

Uitgaande van een initiele of berekende waarde voor de weegfactoren, wordt de actuele
gradient vector berekend. Bij een volgende iteratie worden de weegfactoren allereerst
aangepast in de richting tegenovergesteld aan de gradient vector, voordat de gradient
vector opnieuw berekend wordt. Deze aanpassing van de weegfactoren gebeurt volgens:

1W(1) = W(T-I) + - ~[-V(1)]
2

Gebruik makend van de actuele gradient vector wordt het steepest descent algoritme:

W(1) = W(T-I) + ~[P + RW(1)]

(23)

(24)

De parameter Jl bepaalt de grootte van de opeenvolgende correctie stappen en wordt
aangeduid als de step-size. Opeenvolgende aanpassingen van de weegfactoren in de
richting tegenovergesteld aan de gradient vector (dus in de richting van de steepest descent
op het oppervlak van de kostenfunctie) geven uiteindelijk de optimale set van weegfacto
ren met het bijbehorende minimale MSE. Hierbij wordt er steeds van uitgegaan dat er een
exacte bepaling van de gradient vector kan plaatsvinden.

Bij het LMS algoritme, zoals dat door Widrow en Hoff in 1960 is opgesteld, wordt van dit
laatste afgezien. Exacte bepalingen worden hierbij vervangen door schattingen op basis
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van momentane data, de Mean Squared Error is zodoende vervangen door de Instantane
ous Squared Error:

:8.(1) = X(1)X H(1)

Een meerkanaals LMS algoritme kan als voIgt worden beschreven:

e'~1) = d(1) + WN•T- 1XJ1)

Voor de initialisatie geldt:

WN.-1 = [0 ... 0]

Waarbij:

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

d
N
p
Q
W
X
£P

[Q xl]

[Q x NP]
[l x NP]
[Q xl]
[1 x 1]

primair signaal
aantal weegfactoren per :fIlter
aantal ingangssignalen
aantal uitgangssignalen
weegfactoren
ingangssignaal
a priori residusignaal
step-size

De step-size of convergentiefactor heeft invloed op de snelheid en nauwkeurigheid
waarmee het algoritme op veranderingen reageert. Kleine waarden voor de convergentie
factor geven een lage convergentiesnelheid, wat overeenkomt met een lange geheugenwer
king. Bij grote waarden voor de convergentiefactor is er sprake van een snelle aanpassing,
maar met een verminderde nauwkeurigheid. Vanwege convergentie en stabiliteitseisen van
het algoritme, moet de convergentiefactor binnen een bepaald gebied blijven, dit wordt
gegeven door:

2
0< 1-1. <

Amax

(32)

Hierbij is A-z de grootste eigenwaarde van de autocorrelatiematrix van het ingangssignaal.
De convergentiesnelheid wordt ook bepaald door de spreiding van de eigenwaarden van de

100



genoemde autocorrelatiematrix, daar de convergentietijd omgekeerd evenredig is met het
produkt van de convergentiefactor met de kleinste eigenwaarde van de autocorrelatiema
trix. De fout in de nauwkeurigheid van de schatting ten opzichte van de optimale waarden
is in een eerste orde benadering evenredig met de convergentiefactor.

De grootte van de convergentiefactor moet bepaald worden door een afweging te maken
tussen convergentiesnelheid en nauwkeurigheid. De convergentiefactor kan tijdens de
uitvoering van het algoritme weI veranderd worden. Hierdoor wordt het mogelijk om
tijdens de eerste iteratiestappen een grote waarde te gebruiken die overeenkomt met een
grote convergentiesnelheid en daarna over te gaan op een kleine waarde, waardoor er een
hogere nauwkeurigheid kan worden gehaald. Het veranderen van de grootte van de
convergentiefactor tijdens de uitvoering van het algoritme is bekend als gear-shifting.

Vanwege de eenvoud van het algoritme wordt de LMS methode vaak toegepast. De
convergentiesnelheid van het LMS algoritme ligt echter lager dan bij het steepest descent
algoritme. De richting van de geschatte momentane gradient vector kan namelijk random
varieren, doordat deze per iteratiestap opnieuw benaderd wordt. De residusignalen en de
kostenfunctie zijn zodoende niet meer stationair. Daarom worden er op basis van het
standaard LMS algoritme diverse modificaties toegepast, zoals het normalized-LMS, sign
LMS, variable-step-LMS, leaky-LMS, fast-LMS, smoothed-LMS en prediction-LMS.
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Bijlage 3 Recursive Least Square

De Recursive Least Square (RLS) algoritmen vonnen een familie van algoritmen welke
alle op hetzelfde basis principe (kleinste kwadraten methode) zijn gebaseerd. Onderling
verschillen zij echter in structuur. Er zijn aanvankelijk drie categorieen algoritmen te
onderscheiden:

• Ricatti-equation RLS (CRLS)
• Square-root RLS (SQRLS)
• QR RLS

De eerste categorie algoritmen zijn gebaseerd op de zogenaamde Ricatti vergelijking en
het matrix inversie lemma. In deze categorie vallen het standaard RLS algoritme, fast-RLS
algoritmen (FRLS) en Fast Transversal Filter algoritmen (FTF). De laatste twee onder
scheiden zich van het standaard RLS algoritme door een verminderde complexiteit in het
aantal bewerkingen. Het FTF algoritme is tevens in een modulaire structuur onder te
brengen.

De tweede categorie algoritmen zijn gebaseerd op de zogenaamde Cholesky en LDU
decomposities. Ook hierbij bestaan er weer versies met een verminderde complexiteit in
het aantal bewerkingen. Deze worden aangeduid als ladder en lattice algoritmen, zoals het
Fast Lattice algoritme (FLA). Dit FLA algoritme is van nature uit modulair opgebouwd.

De derde categorie algoritmen zijn gebaseerd op QR decomposities via zogenaamde
Givens of Householder transformaties. Hiervan bestaan ook weer versies met een
verminderde complexiteit in het aantal bewerkingen. Gebaseerd op de Givens transformatie
is er het Fast Adaptive Rotors algoritme (FAR) en gebaseerd op de Householder transfor
matie is er het Fast Householder Filter (FHF). Het FAR algoritme is in een pipeline vonn
te implementeren op een systolic array met een driehoeksstructuur.

De laatste twee categorieen blijken sterk met elkaar samen te hangen, maar een verschil
lend uitgangspunt te hebben. De SQRLS algoritmen zijn echter weI vanuit de QR RLS
algoritmen at te leiden. Het verschil tussen de standaard en snelle algoritmen komt naar
voren in de complexiteit in het aantal bewerkingen. De standaard algoritmen hebben een
complexiteit welke kwadratisch is met het aantal te schatten coefficienten, 0 (N2

) , terwijl
de snelle algoritmen een complexiteit hebben welke lineair is met het aantal te schatten
coefficienten, 0 (N). Een overzicht van de verschillende RLS varianten is te zien in
figuur 39.

102



O(N) I FRLS I
Figuur 39: RLS varianten

AIle RLS algoritmen zijn gebaseerd op een deterministische methode toegepast op het
Minimum Mean Square Error (MMSE) criterium (zie ook bijlage I).

Het statistische gemiddelde van het MMSE criterium wordt bier vervangen door een korte
termijn deterministisch gemiddelde. Het performance criterium bij de RLS algoritmen
wordt daarom als voIgt geformuleerd:

min J(W) = min {f P(t)" e(t) II; }
W W t=O

(33)

Het korte termijn gemiddelde wordt verkregen door middeling van de kwadratische fouten
via een bepaald window ~ (t). De keuze van het window heeft invloed op de complexi
teit van het uiteindelijke algoritme. Er zijn vier vaak voorkomende windows te onderschei
den:

• prewindowed (PW), window met groeiende lengte

L=T+1

o 5:. t 5:. T (34)

(35)

• exponentially windowed (EW), window met groeiende lengte

{

')..T-t

p(t) = 0

L=T+1

(36)

(37)

(38)
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• growing window covariance (GWV), window met groeiende lengte

{

).T-t

P(t) = 0

L=T

1 ~ t ~ T (39)

(40)

(41)

• sliding window covariance (SWC), window met vaste lengte

o ~ t ~ T (42)

Grafisch zijn deze windows weergegeven in figuur 40.

PW J t:
0 T

EW~
0 T

GWC r==dI
o , T

SWC E t:I
0 T-L+1 T

Figuur 40: Window vonnen

De window vonn met de geringste complexiteit is de exponentially windowed versie. Het
perfonnance criterium bij de RLS algoritmen wordt in dit geval als voIgt gefonnuleerd:
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Bijlage 4 RLS algoritme

Ret standaard Recursive Least Square (RLS) algoritme is een eenvoudige implementatie
vonn van bet Recursive Least Square algoritme (zie ook bijiage 3). Ret is een detenninis
tiscbe methode toegepast op bet Minimum Mean Square Error (MMSE) criterium (zie ook
bijiage 1).

Ret statistiscbe gemiddeide van bet MMSE criterium wordt hier vervangen door een korte
tennijn detenninistiscb gemiddeide. Er wordt gebruik gemaakt van de window vonn met
de geringste complexiteit, de exponentially windowed versie. Ret perfonnance criterium
bij bet RLS algoritme wordt daarom als voIgt gefonnuleerd:

min J(W) = min {E AT-til e(t) II; }
W W t=O

(44)

Een exponentially windowed meerkanaals RLS algoritme kan als voIgt worden beschre
ven:

eP~1) = d(1) + WN•T- 1XJ1)

eJ1) = eP~1) yJ1)

Voor de initialisatie geIdt:

WN.-1 = [0 ... 0]

Waarbij:

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

C
d
N

[1 x NP]
[Q x 1]

genonnaliseerde Kalman versterkingsvector
primair signaal
aantal weegfactoren per ftlter
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[NP x NP]
[Q x NP]
[1 x NP]
[1 x 1]
[Q x 1]
[Q x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]

aantal ingangssignalen
aantal uitgangssignalen
inverse autocorrelatiematrix
weegfactoren
ingangssignaal
waarschijn1ijkheidsfactor
a posteriori residusignaal
a priori residusignaal
exponentie1e weegfactor
initialisatie constante

Ten opzichte van het LMS algoritme is de step-size of convergentiefactor in het RLS
algoritme vervangen door de inverse correlatiematrix. Ten gevolge hiervan vindt de
bijstelling van de weegfactoren niet meer plaats langs de regressie vector van het
ingangssignaal, maar in de richting van de zogenaamde Kalman versterkingsvector.

De initialisatie constant geeft de zekerheid weer van de initiele schatting van de set van
weegfactoren. Deze moet altijd niet negatief zijn. De exponentiele weegfactor speelt een
rol in situaties waarbij er sprake is van een niet-stationaire omgeving en data uit het
verleden moet worden vergeten. Grote waarden van de exponentiele weegfactor komen
overeen met een lange geheugenwerking, kleine waarden met een korte geheugenwerking.
Een speciaal geval vormt A. = 1 dat overeenkomt met een oneindig geheugen en gebruikt
wordt in een stationaire omgeving.

De spreiding van de eigenwaarden van de autocorrelatiematrix van de ingangssignalen
heeft nagenoeg geen invloed op de snelheid waarmee het RLS algoritme convergeert.
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Bijlage 5 SFTF algoritme

Het Fast Transversal Filter (FTF) algoritme is een andere implementatie vorm van het
Recursive Least Square algoritme (zie ook bijlage 3). Het geeft exact dezelfde oplossing
als het standaard RLS algoritme, maar het heeft een lagere complexiteit in het aantal
bewerkingen. Oit algoritme past ook een deterministische methode toe op het Minimum
Mean Square Error (MMSE) criterium (zie ook bijlage 1). Tevens wordt er gebruik
gemaakt van de window vorm met de geringste complexiteit, de exponentially windowed
versie.

Cioffi en Kailath hebben in 1984 het FTF algoritme voorgesteld. Oit algoritme heeft een
lineaire complexiteit in het aantal te schatten weegfactoren per kanaal. De berekening van
de Kalman versterkingsvector, welke nodig is voor de bepaling van de weegfactoren,
wordt hierbij op een (van het RLS algoritme) afwijkende methode gedaan. In het algoritme
wordt gebruik gemaakt van vier transversale fIlter. Een fIlter vormt de Kalman verster
kingsvector, een fIlter bepaald de set van weegfactoren en twee filters worden gebruikt
voor lineaire predictie, het voorwaartse predietie fIlter en het terugwaartse predictie fIlter.
Bij implementaties vertoont het voorgestelde algoritme echter problemen ten gevolge van
een slechte numerieke stabiliteit. Oplossingen hiervoor zijn gevonden in zogenaamde
rescue mechanismen, waarbij er meestal sprake is van een herstart met een inititHe
toestand, die gebaseerd is op de voorlaatste schatting.

Slock en Kailath hebben in 1988 en in 1991 een verbeterd FTF algoritme voorgesteld, het
Stabilized FTF (SFTF) algoritme. Oit algoritme maakt gebruik van redundantie in
berekeningen, waardoor het mogelijk wordt om numerieke fouten via feedback mechanis
men terug te koppelen. Ten gevolge van deze extra berekeningen neemt de complexiteit
van het algoritme weI toe ten opzichte van het standaard FTF algoritme, maar blijft nog
steeds lineair in het aantal te schatten weegfactoren per kanaal.

De redundantie in de berekeningen wordt gevormd door bepaalde grootheden op twee
verschillende manieren te berekenen. Ten gevolge van de eindige precisie van de bereke
ningen zullen de resultaten verschillen en het verschil tussen de twee uitkomsten vormt
een indicatie van de numerieke fout. Via zogenaamde feedback constanten kunnen deze
numerieke fouten weer teruggekoppeld worden in de berekening van de bijbehorende
grootheid. Ook hier is nog een extra beveiliging mogelijk via een rescue mechanisme.

Een exponentially windowed meerkanaals SFTF algoritme kan als voIgt worden beschre
yen:

prediction problem, order update:

C- OH , -I -I P
N+I,T = -,.. a'N (T-l)eN(7)

(53)

(54)
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prediction problem, order downdate:

CNIN = -A-ln.-l(T-I) P!'(1)
N+l.T PN rN

prediction problem, forward filter:

-N
niet CN+l •T

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)
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prediction problem, backward filter:

_ (I) [- ]
BN,T - B N,T-1 + 'N (7) CN,T 0

P-1(7) = A-1 P-1(T-l) _ CN(2) H (2) (7)C N(2)
N N N+1,T YN+1 N+1,T

K6 ANPdet(p (7)
y~7) = N' + (l - K~y~7)

det(a~7)

joint-process estimation:

e"J7) = d(7) + WN,T-1X~7)

Rescue mechanisme:

AN,T = [ I p 0 ... 0 ]

BN,T = [ 0 ... 0 I p ]

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)
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C =[0 ... 0]N,T

yJ..1) = 1

XJ..1) = [ 0 '" 0 ]

Voor de initialisatie geldt:

AN,-l = [ lp 0 ... 0 ]

BN.-1 = [ 0 ... 0 lp ]

PJ..-l) = p.lp

C =[0 ... 0]
N.-l

YJ..-l) = 1

WN.-1 = [ 0 '" 0 ]

Waarbij:

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

A
B
CN+1

CN
~f

~s

~(2)

d
e
e"
K1

~
K3

K4

~

~
N
P
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[P x (N+l)P]
[P x (N+l)P]
[l x (N+l)P]
[l x NP]
[1 x P]
[l x P]
[l x P]
[Q x 1]
[P x 1]
[P x 1]
[1 x 1]
[l x 1]
[l x 1]
[l x 1]
[l x 1]
[l x 1]

voorwaarts predictie fllter
terugwaarts predictie fIlter
genonnaliseerde Kalman versterkingsvector
genonnaliseerde Kalman versterkingsvector
genonnaliseerde Kalman versterkingsvector (flltering)
genonnaliseerde Kalman versterkingsvector (scalar)
genonnaliseerde Kalman versterkingsvector
primair signaal
a posteriori voorwaartse predictiefout
a priori voorwaartse predictiefout
feedback constante
feedback constante
feedback constante
feedback constante
feedback constante
feedback constante
aantal weegfactoren per filter
aantal ingangssignalen



Q
r<1)

tJ-)
tp<1)

tp<2)

tp<S)

~f

f"S
W
X
a.
~
'YN+I

'YN

i
"I
1i 2)

£
£P
A
Jl

[P x 1]
[P x 1]
[P x 1]
[P x 1]
[P x 1]
[P x 1]
[P x 1]
[Q x NP]
[1 x (N+l)P]
[P x P]
[P x P]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[Q x 1]
[Q x 1]
[1 x 1]
[l x 1]

aantal uitgangssignalen
a posteriori terugwaartse predictiefout
a posteriori terugwaartse predietiefout
a priori terugwaartse predictiefout
a priori terugwaartse predictiefout
a priori terugwaartse predictiefout
a priori terugwaartse predictiefout (ftltering)
a priori terugwaartse predictiefout (scalar)
weegfactoren
ingangssignaal
least square som van voorwaartse predictie fouten
least square som van terugwaartse predictie fouten
waarschijnlijk:heidsfactor
waarschijnlijk:heidsfactor
waarschijnlijk:heidsfactor (ftltering)
waarschijnlijk:heidsfactor
waarschijnlijk:heidsfactor (scalar)
waarschijnlijk:heidsfaetor
a posteriori residusignaal
a priori residusignaal
exponentiele weegfactor
initialisatie constante

Het rescue mechanisme wordt aangeroepen indien aan de volgende voorwaarde is voldaan:

yJ-1) > I (99)

Dit kan alleen optreden ten gevolge van numerieke fouten. De vector met het ingangssig
naal wordt ten behoeve van het prediction problem gereset, terwijl in de joint-process
extension nog weI gebruik wordt gemaakt van een volledig gevulde ingangssignaal vector.

De matrices van de least square som van de voorwaartse en terugwaartse predictie fouten
moeten tijdens de berekeningen positief definiet en symmetrisch blijven. Vooral voor de
bijbehorende inverse matrices is dit een essentiele vereiste. De symmetrie is te behouden
door alleen de boven- of onder driehoek te berekenen.

Voor het SFfF algoritrne gelden dezelfde opmerkingen zoals vermeld bij het RLS
algoritrne. De initialisatie constante moet ook hier niet negatief zijn en de exponentiele
weegfactor is gebonden aan een bepaald gebied dat gegeven wordt door:

1 - 1

2NP
(l00)
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Bijlage 6 MSFTF algoritme

Het Modulair Stabilized Fast Transversal Filter (MSFTF) algoritme is een modulaire
variant van het Stabilized Fast Transversal Filter algoritme (zie ook bijlage 5). Het geeft
dezelfde oplossing als het SFTF algoritme maar de berekeningen gebeuren op een
afwijkende wijze. Dit gebeurt zodanig, dat het mogelijk is om het algoritme over meerdere
processoren te verdelen. Daarnaast vertoont het MSFTF algoritme bij grotere aantallen
ingangskanalen een betere numerieke stabiliteit dan het SFTF algoritme.

Een exponentially windowed meerkanaals MSFTF algoritme kan als voIgt worden
beschreven:

for (i = 1; i <= P; i++) do

prediction problem, order update

prediction problem, forward filter:

A,,N.T = A'.N.T-l + e~1)[ 0 CH .N.T-l ]

-N
Diet Ci .N+l.T

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

(106)
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prediction problem, order downdate:

-Nt H -1 -1 PI
C

'
,N+l.T = - i.. J\;'<T-I)r{~(1)

-NS -N-l -0 N
Ci.N+l.T = Ci - 1.N.T-l + Ci.N+l.:rAi.N.T-l

(107)

(l08)

(109)

(110)



-~.f _ -I -Ns mS)
Yi~1) - y i,N+l(1) + Ci,N+l,Trtil (1)

prediction problem, backward filter:

B - B (I) [- ]i,N,T - i,N,T-I + r i,N(1) Ci,N,T 0

J3 (1) = AA iT-I) - r (2)(1) r P(2) H
i,N' P i,N' ioN ioN

-(2) (1) - ~~.f - N(Z) rX2)
Yi,N+l - Y~1) - Ci,N+l,T'I,N (1)

p

yJ1) = y~1) = AN II (J3i.J.1)ai~1)) = Yo::V(T+I)
i=1

joint-process estimation:

e"~1) = d(1) + WN,T-l XJ1)

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(116)

(117)

(118)

(119)

(120)

(121)

(122)

(123)

(124)

(125)

(126)
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eJ,.1) = e"J1) yJ,.1)

Rescue mechanisme:

A =[10 ... 0]t){,T

Bt,N,T = [ 0 ... 0 1 ]

C =[0.··0]N,T

yJ,.1) = 1

Voor de initialisatie geldt:

A =[10 ... 0]t,N,-l

B. = [ 0 ... 0 1 ],,N,-l

C =[0···0]N,-l

YJ,. -1) = 1

W =[0 ... 0]N,-l

Waarbij:

~ [1 x (NP+l)] voorwaarts predictie fIlter
B; [1 x (NP+l)] terugwaarts predictie fIlter
C;.N+l [1 x (NP+l)] genormaliseerde Kalman versterkingsvector
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(127)

(128)

(129)

(130)

(131)

(132)

(133)

(134)

(135)

(136)

(137)

(138)

(139)

(140)

(141)

(142)



e j

et
Kt

~
K4

N
P
Q
r.(t)

I

r (2)
I

rP(t)
I

rP(2)
I

r pf
I

r.ps
I

W

~
~

~I
1i 2)

£
£P
A

[1 x NP]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1.]
[Q x 1]
[1 x 1.]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]

[1 x 1.]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[Q x NP]
[1 x (NP+l)]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]
[Q xl]
[Q x 1]
[1 x 1]
[1 x 1]

genonnaliseerde Kalman versterkingsvector
genonnaliseerde Kalman versterkingsvector (filtering)
genonnaliseerde Kalman versterkingsvector (scalar)
genonnaliseerde Kalman versterkingsvector
primair signaal
a posteriori voorwaartse predictiefout
a priori voorwaartse predictiefout
feedback constante
feedback constante
feedback constante
aantal weegfactoren per filter
aantal ingangssignalen
aantal uitgangssignalen
a posteriori terugwaartse predictiefout
a posteriori terugwaartse predictiefout
a priori terugwaartse predictiefout
a priori terugwaartse predictiefout
a priori terugwaartse predictiefout (filtering)
a priori terugwaartse predictiefout (scalar)
weegfactoren
ingangssignaal
least square som van voorwaartse predictie fouten
least square som van terugwaartse predictie fouten
waarschijn1ijkheidsfactor (scalar)
waarschijn1ijkheidsfactor
a posteriori residusignaal
a priori residusignaal
exponentiele weegfaetor
initialisatie constante

Het rescue mechanisme wordt aangeroepen indien aan de volgende voorwaarde is voldaan:

yJ..1) > 1 (143)

Dit kan alleen optreden ten gevolge van numerieke fouten en de kans hierop is kleiner dan
bij het SFrF algoritme.

De least square som van de voorwaartse en terugwaartse predictie fouten is bij het MSFfF
per kanaal een scalair en is dus positief defmiet en symmetrisch.

Ook voor het MSFfF algoritme gelden dezelfde opmerkingen zoals venneld bij het RLS
algoritme. De initialisatie constante moet weer niet negatief zijn en de exponentiele
weegfactor is gebonden aan een bepaald gebied dat gegeven wordt door:

1 - 1
2NP

(144)

115


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Lijst van figuren
	Lijst van tabellen
	1 Inleiding
	2 Anti-geluid principes
	3 ASANCA
	4 Specificaties regelsysteem
	5 Schattingsmethoden
	6 Computer architectuur
	7 Computer architectuur ontwerp
	8 Communicatie netwerk ontwerp
	9 Standaard structuren
	10 Parallellisatie systeem identificatie
	11 Conclusies
	12 Literatuurlijst
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5
	Bijlage 6

