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Sammanfattning

Detta magisterexamensarbete utvärderar en metod for undertryckning av den akustiska
ekovägen i ett “hands-free” mobil telefonsystem. Metoden tillämpar delbandsindelning för att
fi ett adaptivt system som konvergerar snabbt samt f”a kortare filterlängder på de adaptiva
filtren. Filterbanken som delar upp signalen använder kortare FIR-filter än vad som föreslagits
i litteraturen. Detta har resulterat i en bättre undertryckning av ekot och snabbare konvergens.

Simulering i Matlab och implementering i en DSP (Digital Signal Processor) har utförts.
Genom att använda En undertryckning på ca. 32 dB uppnåddes vid simulering med signaler
inspelade i en bilkupé. Simuleringen visar även att en snabbare konvergens uppnås jamfort
med då ett fullbands LMS-filter används.



Abstract

This Masters thesis report evaluates a method of acoustic echo cancellation in a hands-free
mobile phone system. The method uses an adaptive subband filter architecture to get a faster
convergence rate and adaptive FIR filters that are easy to handle. The filter bank that split the
signal is employing a shorter FIR-filter than what is suggested in the litterature. This has
resulted in improved echo suppression and faster convergence rate.

Simulations in Matlab and implementation in an DSP (Digital Signal Processor) has been
performed. An echo cancellation of about 32 dB was achieved from simulations, the used
signals were real signals recorded in a tar. The simulations show a faster convergence rate
compared to a fullband LMS-filter.
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1 Inledning
Ett av flera problem med hands-free (HF) mobiltelefoner är att det inkommande ljudet i
högtalaren återkopplas akustiskt till den utgående mikrofonen. Denna återkoppling upplevs
som ett eko. Ett bra sätt att undertrycka ekot är att använda ett adaptivt system. Det är
nödvändigt med ett adaptivt system eftersom återkopplingen andrar karaktär hela tiden. Ett
annat krav for att f”a bra resultat är snabb konvergens vilket kan uppnås med adaptiva
delbandssystem. Ett LMS-filter med många filterkoefficienter konvergerar långsamt då
insignalens frekvensspektrum har stor dynamik. Delas signalen upp i delband fås mindre
spektral dynamik i varje band. Om en normaliserad LMS används kommer konvergensen att
bli snabbare i ett delbandsadaptivt filter. 1 metoden kommer filterlängderna i varje delband att
bli 2N/Mdär N är det totala filtrets längd och Mär antalet delband.

1 detta examensarbete har vi valt att utvärdera en metod, fordröjningslös akustisk
delbandsekoutsläckare (för att underlätta har vi i detta arbete valt förkortningen FADE på
denna metod), vilken presenterats i en artikel’ av Dennis R.Morgan och James C. Thi.
Simuleringar i Matlab och implementering i en DSP, TMS320C31, har gjorts. 1 kapitel 2
beskrivs metoder for akustisk ekoundertryckning. Kapitel 3 beskriver olika
simuleringsresultat undertryckning, konvergenshastighet och forbättring genom att använda
kortare FIR-filter i polyfasen. Kapitel 4 tar upp hur implementeringen gjordes och resultat
som uppnåddes.
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2 Metoder
En generell modell av ett HF-system med en adaptiv akustisk ekoutsläckare visas i Figur 2.1.
Ekot upplevs mest störande då fordröjningarna T, och T, inverkar. Om fordröjningen blir ca
100 ms börjar den som talar i bortre anden stamma.

p  I n k o m m a n d e

Figur 2.1: Modell av ett “hands free”-system där ekot undertrycks med ett adaptivt
system.

En enkel akustisk ekoutsläckare kan vara ett adaptivt LMS-filte?, Figur 2.2. Signalen x(n), i
ett HF-system, kommer att vara signalen till HF-högtalaren. Signalen d(n) är den mottagna
signalen av HF-mikrofonen. LMS-filtret bestar av ett FIR-filte? vars filterkoefficienter
uppdateras så att signalen e(n) minimeras i minsta medelkvadrat mening.

Figur 2.2: Uppkoppling av ekoutsläckare med LMS-filter.

Då LMS-filtret har konvergerat så kommer koefficienterna att motsvara impulssvaret for
bilens kupé. Om t.ex. bilkupén har en efterklangstid på 40 ms och systemet samplas i 12 kHz
så krävs ca. 500 filtertappar i LMS-filtret for att f”a en bra undertryckning. Problemet med så
många filtertappar i ett LMS-filter är att det blir väldigt beräkningskrävande och om
referenssignalens frekvensspektrum varierar kraftigt fås en långsam konvergens. Den
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långsamma konvergensen beror på den stora spridningen av egenvärdena till referenssignalens
kovariansmatris

Ett snabbare system erhålls genom att använda flera LMS-filter, dar vart och ett av dessa
arbetar med ett visst frekvensband. Algoritmerna skall vara normaliserade LMS. Detta beror
på att frekvensspektrat  varierar mindre i ett smalt frekvensband. Det finns ett flertal metoder
som beskriver olika adaptiva delbandssystem, men en nackdel är att de normalt inför en
fordröjning. Därför har en studie gjorts av en delbandsekoutsläckare som inte ger någon
fordröjning.

2.1 Fördröjningslös Akustisk Delbands Ekoutsläckare
En generell modell av FADE ges av Figur 2.3. Delbandsindelningen görs i M stycken band.
Denna indelning sker med en metod benämnd polyfas FFP ( vilken beskrivs i kapitel 2.1.1 ).
Filtret W, som ska efterlikna överföringen mellan HF-mikrofonen och HF-högtalaren, är ett
FIR-filter med N stycken filtertappar.

l
N

Frekvens Stackning och Konjugat Komplement

/ Polyfas ,
d, FFT 1

/
I l

Figur 2.3: Modell av den fördröjningslösa adaptiva delbands ekoutsläckaren.

Simuleringarna har utförts med M=16 och N=512. Signalen x(t) delas upp i M/2+1 delband
xg,xl,..  .,xM/~, varje band är decimerad med en faktor iW2. På samma sätt behandlas d(t). FFT
beräknas på viktema i varje LMS-filter, vissa ( vilka forklaras i kapitel 2.1 .l ) av
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frekvenspinnarna stackas ihop till en fullbands FFT. Invers-FFT av stackningen görs for att
erhålla de reella vikterna FK Tack vare att vikterna är reella så behövs stackningen endast
göras i halva frekvensbandet, övre frekvenshalvan är en komplex konjugat symmetri av den
lägre frekvenshalvan.

2.1.1 Polyfas FFT Implementation
En viktig upptäckt inom flerbands signalbehandling är polyfasrepresentationen  [Bellanger

19761.  Ett filter H(z) = ~=_h(n)z-” kan delas upp i jämna och ojämna koefficienter, vilket
kan skrivas som

H(z) = ~h(2n)z-2’J + z-’ Ch(2n + 1)~~~“.
“=-oO ,*=-00

Då kan vi definiera

E, (z) = &(Zn)z-” , E, (z) = jJz(2n + l)z-” ,
n=-w Il=-03

Sålunda kan vi skriva H(z) som

H(z)=E,(z2)+z-‘E,(z’).

1 vår modell sker polyfas implementationen enligt Figur 2.4. där M är antalet delband som
signalen delas in i. För filtret Hanvände vi ett 32-filtertappars lågpass FIR-filter. Tack vare att
vi decimerar med M/2 istället for M som i vart exempel ovan så måste vi skilja på udda och
jämna delband. Delbandsfiltren är givna enligt Formel 2.1 där Z är delbandsnummret och
J,J~=  e-MM .

H,(z)=~~‘(W’Z)-” ch(n$+m)(e-jd)R
Il>=0 n=-xJ

Formel 2.1

Enligt ovanstående formel så kommer varannan polyfaskoefficient  att byta tecken i udda
delband, d.v.s. när 1 är udda.



E,
x$Q-w*,

Figur 2.4: Filterbanksrealisering med polyfas FFT då decimeringen sker med M/2.
Udda och jämna delband behandlas olika.

Artikeln av Thi och Morgan tar ej upp hur band MY2 beräknas. Decimeringen sker med en
faktor D=A472, om band A472 decimeras med D kommer samma signal erhållas som i band 0.
Vi löste problemet genom att transformera signalen x(n) i frekvens, så att signal kring 112 i
normerad frekvens hamnade kring 0 i normerad frekvens. Detta görs enligt

x’(n)=x(n)  * (-1)”

Genom att göra samma beräkningar på den transformerade signalen så kommer xto (n) att bli
xM/2 tn> *

Magnitudresponsen for varje delbandsfilter får en karakteristik enligt Figur 2.5.

Figur 2.5: Karaktäristisk magnitudrespons för varje delbandsfilter där Hk(z)=X&)/X(z).

Varje delband kommer att ha signifikant signal i frekvensområdet enligt Figur 2.6 där
frekvensen är representerad av FFT-pinnar ( 2N/M motsvarar 1 i normerad frekvens ).
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Delband 0,2,4,..,M

0 N/1M 2NlM

Delband 1 3 5, , ,**,A4-1

0 NM 2NRM

Figur 2.6: Frekvens innehåll i varje delband.

Stackningen av varje delband sker enligt Figur 2.7. För att fi en total längd, N, FFT-pinnar
utnyttjas komplex konjugat symmetri enligt Figur 2.8, FFT-pinne N/2 sätts till 0.

Band 0 Band 1 ~ Band 2 i Band 2 ; Band 3 Band M- 1; Band M i
&2M)-1

~
Nl(2M)  3Nl(2M)-1  - : ~3Nl(2M) -i 0 - ; Nl(2M) -

2Ni’M-1  j Nl(2M)-1  ~ 3Nl(2h4)-1
Nl(2M)  - j
3N/(2M)-1  ;

3Nl(2M)  - j
2NIM-1

- - -

0 Nf2-1

Figur 2.7: Stackning av varje delband upp till 1/2  i normerad frekvens.

Figur 2.8: Komplex konjugat symmetri utnyttjas för att få en fullbands FFT.



3 Simulering
Simuleringarna är gjorda i Matlab med signaler som är inspelade i en bilkupé, Undertryckning
av ekot och konvergenshastighet har studerats.

3.1 Undertryckning av Eko
Färgat brus användes då undertryckningen for FADE beräknades. Beräkningarna gjordes inte
sampel för sampel eftersom Matlab är optimerat for vektorberäkningar. Vilket också är
anledningen till att simuleringen inte ger någon uppskattning om konvergenshastigheten.

Beräkningar gjordes på två sekunders data. Nar dessa var gjorda beräknades det slutliga filtret
h och felsignalen e beräknades genom att filtrera signalen till HF-högtalaren med filtret h.
Undertryckningen beräknades med en metod som benämns ERL (Echo Retum Loss), se Figur
3.1. ERL beräknas genom att utjämna e2 och d2 med ett första ordningens filter (Formel 3.1)
med en fordröjningsfaktor 0.95 och sedan ta kvoten mellan dessa. En adaptionskonstant a=0.3
användes vid simuleringen.

H(Z)= ’
1+ 0.95z-’

Formel 3.1
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Figur 3.1: ERL (Echo Return Loss) för FADE med normaliserad adaptionskonstant
a=O.3.



Då simulering med samma signaler gjordes men med ett fullbands LMS-filter som
ekoutsläckare uppnåddes ett medel ERL, då filtret hade konvergerat, på -32.3 dB. Motsvarade
siffra for FADE blev -30.9 dB.

3.2 Konvergenshastighet
Konvergenshastigheten har uppmätts for ett fullbands LMS-filter och for FADE. Beräkningen
av konvergenshastigheten har gjorts enligt Formel 3.2, där hd är det konvergerande filtret.

2O*log(/l  hd-h 11)

Formel 3.2

Ett kant impulssvar h (se Figur 3.2) användes som kanal mellan HF-högtalaren och HF-
mikrofonen. Färgat brus användes som inkommande signal. Beräkningar gjordes under en
sekund med jämna intervaller.

0.5, I

I I I I
200 300 400 500

Sample

Figur 3.2: Impulssvar som användes för uppmätning av konvergenshastighet.

För simuleringen med fullbands LMS-filtret användes en normaliserad LMS med en
adaptionskonstant a = 0.3 och en filterlängd på 512 filtertappar. Simuleringen med FADE
utfördes med en total filterlängd på 512 filtertappar och 16 delband. LMS-filtren var även här
normaliserade med adaptionskonstanten a = 0.3. Simuleringarna visar att FADE ger en
snabbare konvergens. Den uppnår samma undertryckning som LMS-filtret men på kortare tid,
ca. 0.1 s snabbare.
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Konvergensen for simuleringarna visas i Figur 3.3.
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Figur 3.3: Konvergenshastighet för fullbands LMS-filtret (streckad) och för FADE. 1
båda fallen användes en total filter längd på 512 och en adaptionskonstant på
0.3.

3.3 Resultat med kortare FIR-filter i polyfasen
1 artikeln från AT&T föreslår man att ett rekonstruktions FIR-filter på 128 filtertappar
används. Vi minskade till 32 filtertappar och fick ett bättre resultat. Se Figur 3.4 for
frekvenssvar av de båda filtren. Detta beror på att det är väldigt stor dynamik i insignalens
spektrum till det adaptiva filtret då man har ett väldigt skarpt filter.

Simuleringen i kapitel 3.1 gav en medel ERL på -29.7 dB. Då samma simulering utfördes med
endast 32 filtertappar uppnåddes ett ERL på -30.9 dB. Vi kan alltså konstatera en forbättring
på ca. 1 dB med betydligt färre beräkningar.
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Figur 3.4: Frekvensrespons funktion för FIR-filter med 32 (streckad plot) och 128
filtertappar.
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4 Implementering
Vi har inte lagt ned den största delen av arbetet på realtidsimplementeringen utan koncentrerat
oss på att fi fram ett fungerade system. Implementering har gjorts i Texas Instruments DSP
TMS320C31. Programmet är skrivet i c-kod dar vi anropar vissa färdigskrivna assembler
rutiner.

5 I I I

0 2 4 6 8
Tid [s]

Figur 4.1: Undertryckningen av ekot vid realtidsimplementering.

1 programmet finns  en interuptrutin som samlar in data från två insignaler dessa lagras i två
buffertar. När buffertarna är fyllda beräknas nya koefficienter och det bredbandiga filtret
uppdateras.

Denna arbetsmetodik resulterar i att alla sampel kommer att filtreras men vissa sampel
kommer ej att användas till beräkningen av de nya koefficienterna. På grund av detta så måste
beräkningsprocedurerna vara optimerade så att en uppdatering av koefficienterna sker så ofta
som möjligt. Detta var ett problem nar implementeringen av systemet gjordes,
samplingstakten reducerades och antalet filtertappar minskades till 6 kHz respektive 256
filtertappar för att Ei ett bra resultat, 16 dB dämpning. 1 Matlab uppnåddes 22 dB dämpning
vid 12 kHz samplingstakt och 256 langa FIR-filter.
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5 Slutsatser och förbättringar
Det finns flera förbättringar av realtidsimplementeringen som kunde gjorts:

l På grund av att signalerna till LMS-filtren är komplexa användes en komplex LMS. Den är
skriven i C-kod med anrop till assemblerrutiner. Ett snabbare system erhållas om den
komplexa LMS rutinen skrivs helt i assembler.

l En förbättring skulle vara att använda normaliserade LMS-filter i varje delband. Detta leder
till fler beräkningar men ger en snabbare konvergens.

l Sättet att lagra data i buffertar går att förbättra. Genom att göra beräkningar på en buffert
medan data lagras i en annan buffert så kommer fler data användas för beräkningar av det
totala filtret. Detta medför att det totala filtret uppdateras oftare.

En variant av metoden är att återkoppla felsignalen istället för signalen från mikrofonen. Detta
leder till ett bättre resultat.
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