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Examensarbetet består i att konstruera ett system för realisering av vågdigitala filter.
Tonvikten ligger på att undersöka detta filters förmåga att hantera koefficient kvantisering.
Det verktyg som har använts är Matlab (Matrix Laboratory), ett grafiskt användargränssnitt
i ovan nämnda program är också uppbyggt.
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1  Introduktion

IIR-filter är överlägsna traditionellt skapade FIR-filter på många punkter [2]. De klarar sig med
en klart lägre ordning för att realisera ett filter med samma egenskaper. En nackdel är däremot
att filtret är klart känsligare för koefficient kvantisering och förlorar sina egenskaper när
koefficienterna ändras, detta inträffar även om förändringen är liten. Genom den speciella
struktur som vågdigitala filter använder sig av kommer man runt detta problem. Det betyder
bl.a. att man kan använda sig av komponenter med betydligt sämre toleranser vid realiseringen
av filtren i hårdvara, vilket i sin tur betyder att kostnaderna kan skäras ned.

Först presenteras en kort redogörelse om effekterna av koefficient kvantiseringar och hur dessa
påverkar filtret. Därefter presenteras de vågdigitala filtren som är föremål för detta arbete.
Slutligen kommer dessa filter att jämföras med traditionellt skapade direktformsfilter för att se
hur de olika strukturerna klarar av att hantera förändringar i koefficienterna.
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2  Kvantiseringseffekter

Man brukar anse att alla tal som man använder representeras med oändligt antal siffror. Så fort
något skall implementeras i mjukvara eller hårdvara på en dator så kan de olika koefficienterna
och parametrarna bara anta diskreta värden inom en specificerad talrymd eftersom registren
hos den digitala maskinen endast är av ändlig längd.
Betrakta som exempel första ordningens IIR-filter i figur 2.1 som är definierad av
differensekvationen

{ EMBED Equation.3  },

där y[n] och x[n] är ut- respektive insignalen. Överföringsfunktionen för detta filter ges av

{ EMBED Equation.3  }

När detta implementeras i en digital maskin så kan filterkoefficienten α bara anta speciella
diskreta värden { EMBED Equation.3  }, vilket är en approximation av det sanna värdet α.
Överföringsfunktionen som kommer att implementeras i datorn ges då av

{ EMBED Equation.3  },

vilket skiljer sig från den önskade överföringsfunktionen H(z).

+x[n] y[n]

z-1

α
Figur 2.1.  Första ordningens IIR-filter

Om vi antar att insekvensen x[n] har fåtts genom sampling av den analoga signalen xa(t), så
överförs signalen sedan till den digitala talrymden av A/D-omvandlaren. Om { EMBED
Equation.3  } representerar utsignalen från A/D-omvandlaren så ges insignalen till filtret i figur
2.1 av

{ EMBED Equation.3  },

där e[n] är samplingsfelet som genereras under samplingen p.g.a. kvantiserings processen [5] i
A/D-omvandlaren.
Kvantiseringen av aritmetiska operationer är ytterligare en felkälla. Betrakta åter igen det enkla
filtret i figur 2.1. Resultatet av att multiplicera signalen y[n-1] med α ges av

{ EMBED Equation.3  }.

Denna operation kvantiseras sedan för att passa i registret som innehåller resultatet. Den
kvantiserade signalen kan representeras som
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{ EMBED Equation.3  },

där eα[n] är felsekvensen som genereras av produktens kvantiseringsprocess [5]. Egenskaperna
som hör ihop med denna typ av fel är lika de fel som härrör från A/D-omvandlingen.

2.1  Effekter av koefficient kvantiseringen

Överföringsfunktionen { EMBED Equation.3  }för det digitala filter med kvantiserade
koefficienter som implementeras antingen i mjukvara eller i hårdvara kommer att skilja sig från
den önskade överföringsfunktionen{ EMBED Equation.3  }. Den huvudsakliga effekten av
detta är att polerna och nollställena kommer att flyttas från de önskvärda positionerna [3].
Resultatet av detta är att det erhållna frekvenssvaret { EMBED Equation.3  } kommer att skilja
sig från det önskade { EMBED Equation.3  }. Vidare kan polerna komma att flyttas utanför
enhetscirkeln viket resulterar i att det implementerade filtret blir instabilt, även om original
överföringsfunktionen med de okvantiserade koefficienterna är stabilt.

2.2  Kvantiseringsprocessen och dess fel

Inom signalbehandling finns det i regel två olika sätt att representera binära tal på i en digital
maskin, nämligen fix- eller flyttals representation. Se [5] för en närmare beskrivning. De
aritmetiska operationerna som används inom digital signalbehandling är addition (subtraktion)
och multiplikation och de problem som uppstår är av typen vad händer när man skall lagra
talen och resultaten av olika aritmetiska operationer. Antag t.ex. att fixtals representation
används, produkten av två b-bitars tal resulterar i ett dataord som är 2b långt. Detta måste
sedan kvantiseras för att passa registrets ordlängd. Antag att ordlängden som används är (b+1)
bitar där den mest signifikanta biten är en teckenbit. Det minsta numret som kan representeras
på detta sätt är decimalt 2-b, d.v.s. när den minst signifikanta biten är 1 och resten av bitarna är
0. Detta kallas för kvantiseringssteget. Innan kvantiseringen är ordlängden mycket större än
vad som angavs ovan, antag att ursprungsdatan x representeras av (β+1) bitar, där β >> b. För
att konvertera detta till (b+1) bitar kan man antingen använda sig av trunkering eller
avrundning. Vid trunkering kan felet inte bli större än kvantiseringssteget, d.v.s. 2-b. Vid
avrundning är det maximala felet ± 2-b/2, vid flyttals representation är det maximala felet vid
trunkering 2*2-b och vid avrundning är det ± 2-b [5].
Som man kan se kan felet bli ganska så stort, vilket kan få förödande effekter på filtret. Det
kan börja oscillera, bli instabilt och helt enkelt inte klara av att uppfylla den specifikation som
det var konstruerat för. I nästa kapitel redovisas en form av IIR-filter som är konstruerad för
att hantera denna sortens problem.

3  Bakgrund

Vågdigitala filter är kända för att ha många goda egenskaper. De har låg känslighet för
förändringar av koefficienterna, dynamiken är god och framförallt är de stabila. Detta gäller
alltid om filtret konstrueras enligt formlerna som senare kommer att presenteras [1]. Speciellt
användbara är vågdigitala lattice filter [4].Ett lattice WDF består av två grenar där varje gren
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representeras av ett allpassfilter. För att realisera ett lattice WDF av ordning N behöver man N
stycken fördröjningar, (3N+1) adderare (plus en adderare om man använder sig av
komplementet), N multiplicerare och en dividerare med en faktor 1/2. Blockdiagrammet för
detta filter visas i figur 3.1.
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Figur 3.1. Blockdiagram för lattice WDF med kaskadkopplade allpass sektioner

Komplementet innebär att man istället för ett lågpass- erhåller ett högpassfilter med samma
karakteristik med den skillnaden att brytfrekvenserna för passband respektive spärrband har
bytts ut.
En viktig undergrupp till lattice WDF är bireciproka lattice WDF. Dessa erhålls om amplitud
funktionen är antisymetrisk kring π/2. En dämpning på 3.01 dB erhålls alltid vid en fjärdedel av
samplingsfrekvensen. Dessa filter använder sig bara av { EMBED Equation.2  } anpassare,
d.v.s. mindre än hälften så många som de vanliga lattice WDF använder sig av. Figur 3.2 visar
blockdiagrammet för det bireciproka fallet.
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Figur 3.2. Blockdiagram för det bireciproka lattice WDF med kaskadkopplade allpass sektioner

4  Formler för parameterdesign

Frekvensspecifikationen för ett analogt tidskontinuerligt lågpass filter enligt figur 4.1 ges av
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Figur 4.1. Filter specifikation för lågpassfilter

as  specificerad minimum dämpning för stoppbandet i decibel,
ap  maximalt tillåten dämpning i passbandet i decibel,
fs  brytfrekvensen för stoppbandet,
fp  brytfrekvensen för passbandet,
F  samplingsfrekvensen.

För att hitta sambandet mellan ett vågdigitalt filter och dess korresponderande referensfilter
måste man gå över till frekvensplanet. Men man kan inte föra över den komplexa frekvensen
från referensen till den digitala domänen, eftersom överföringsfunktioner då inte längre är
rationella [4]. För att komma runt detta problemet så inför man en avbildning av frekvensen
från referensstrukturen till den digitals domänen. Denna avbildning utgörs av den välkända
bilinjära transformationen [4]. Formlerna nedan redogörs här utan bevis, de är väldigt enkla
och kan utan svårighet beräknas med hjälp av en miniräknare, för bevis se [1].

Man kan sätta upp följande samband där { EMBED Equation.3  } och { EMBED Equation.3  }
är rippelfaktorer för spärrband respektive passband och där { EMBED Equation.3  } och {
EMBED Equation.3  } är normerade tidsdiskreta frekvenser.

{ EMBED Equation.2  }
{ EMBED Equation.2  }
{ EMBED Equation.2  }
{ EMBED Equation.2  }.

Vilka är relaterade till frekvensspecifikationen i figur 4.1 enligt

{ EMBED Equation.3  }
{ EMBED Equation.3  }
{ EMBED Equation.3  }
{ EMBED Equation.3  }.

Det första steget i att konstruera ett filter är att bestämma filterordningen som krävs för att
uppfylla specifikationerna. Ett minsta värde för ett lågpassfilter kan bestämmas genom att
använda följande approximation:

{ EMBED Equation.2  }

där c1, c2 och c3 ges av tabell 1, där

{ EMBED Equation.2  }
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och
{ EMBED Equation.2  }, för i = 0,1,2,3.

Värdet på nmin är nödvändigtvis inte ett udda tal, så det minsta udda talet som uppfyller
nedanstående likhet väljs.

{ EMBED Equation.2  }

FILTERTYP C1 C2 C3

Butterworth 1 1 k0
2

Chebychev 1 2 k1

Tabell 1. Parametrar för uppskattning av ordningen

4.1  Butterworth filter

För att bestämma om Butterworth filtret är bireciprokt eller inte definieras variablerna

{ EMBED Equation.2  }
och

{ EMBED Equation.2  }.

Nu väljs ett godtyckligt värde på γ som uppfyller olikheten

{ EMBED Equation.2  }.

Om 0 ≥ ks och kp≥0 så väljs γ = 0, vilket ger det bireciproka fallet. Vanligtvis väljs ett enkelt
värde på γ, där det enklaste är γ=2-n, där n är ett heltal. Efter ett lämpligt val på γ beräknas
multiplikationskoefficienterna enligt uttrycken nedan för det icke bireciproka fallet.

{ EMBED Equation.2  }

{ EMBED Equation.2  }

{ EMBED Equation.2  }

och i det bireciproka fallet,

{ EMBED Equation.2  },    { EMBED Equation.2  },    { EMBED Equation.2  },
där i = 1,2, …  ,(N-1)/2.

4.2  Chebychev filter

Det minsta möjliga värdet på rippelfaktorn i passbandet kan beräknas genom att använda

{ EMBED Equation.2  }
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där k1 ges av tabell 1. Rippelfaktor ε*
p väljs då så att följande olikhet uppfylls

{ EMBED Equation.2  }.

Följande temporära variabler definieras:

{ EMBED Equation.2  }
och

{ EMBED Equation.2  }.

Med dessa variabler definierade, ges multiplikations koefficienterna av

{ EMBED Equation.2  }

{ EMBED Equation.2  }

{ EMBED Equation.2  }

där
{ EMBED Equation.2  }

{ EMBED Equation.2  },    där i = 1,2, …  ,(N-1)/2.

Med dessa uttryck erhålls filterkoefficient vektorn γ.
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5  Signalflödes diagram

Lattice strukturen som presenteras i denna rapport består utan två ports adaptorer (det finns
förstås andra strukturer med adaptorer av högre ordning). Det finns fyra stycken adaptorer
beroende på värdet av filterkoefficienten som fås med hjälp av formlerna ovan. Lattice
grenarna representeras av kaskadkopplade första och andra grads allpassektioner.

{ EMBED Word.Picture.6  }
Figur 5.1. Allpassektion av grad ett

γ Tγ
T

Figur 5.2. Allpassektion av grad två

Signalflödesdiagrammen för allpassektionerna som bygger upp de vågdigitala filtren visas
nedan

{ EMBED Word.Picture.8  }
{ EMBED Equation.2  }
{ EMBED Equation.2  }

Block 1                       Block 2
1>γ>1/2                      1/2≥γ>0
α=1-γ                         α=γ

Block 3 Block 4
-1/2<γ<0                           -1<γ<-1/2
α=|γ|                                  α=1+γ

Figur 5.3. Signalflödesdiagram

{ EMBED Word.Picture.6  }+
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6  Design i frekvensplanet

Block 1-4 transformerades till frekvensplanet dels för att få snabbhet i beräkningarna som
utfördes i Matlab och dels för att resultatet skulle bli så noggrant som möjligt. Figur 6.1 visar
block 1 i det allmänna fallet. Det betyder att fördröjningen i figur 5.1 har bytts ut mot en valfri
överföringsfunktion.

{ EMBED Word.Picture.6  }
Figur 6.1. Block 1, det allmänna fallet

I figuren ovan så betecknar xi[n] insignalen och utsignalen ges av yi[n], de andra variablerna är
enkla hjälpvariabler. Med beteckningar enligt figur 6.1 så kan man sätta upp följande enkla
samband:

{ EMBED Equation.2  }

Det sista uttrycket kan skrivas om som

{ EMBED Equation.2  }.

Fortsättningsvis så kan Si[Z] skrivas som

{ EMBED Equation.2  }

Detta ger

{ EMBED Equation.2  }
{ EMBED Equation.2  }

{ EMBED Equation.2  }

{ EMBED Equation.2  }

{ EMBED Equation.2  }
{ EMBED Equation.2  }

Detta ger ett enkelt uttryck för frekvenssvaret för block 1. På samma sätt fås följande uttryck
för de andra blocken:

Block 2:

{ EMBED Equation.2  }

Block 3:

{ EMBED Equation.2  }

Block 4:
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{ EMBED Equation.2  }

Dessa fyra enkla uttryck för de olika signalflödes diagrammen gör att det är relativt enkelt att
skriva ett program som realiserar filterstrukturen i det bireciproka fallet och i det icke
bireciproka fallet.
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7  Simulering

De båda filtertyperna kommer att vara skapade under så lika omständigheter som möjligt när
det gäller brytfrekvenser och filterordning. Anledningen till att kurvorna inte helt
överensstämmer när ingen kvantisering används är att brytfrekvensen inte helt överensstämmer.
I direktformen ligger man alltid med en dämpning på 3.01 dB vid brytfrekvensen.
Full kvantisering betyder att endast en gällande siffra används och ingen kvantisering innebär
att koefficienterna bestäms till och med den fjortonde decimalen där så är möjligt.

7.1  Butterworth filter

Exempel 1

Ett enkelt filter med följande parametrar skapas:

Passband: fp = 3.4 kHz ap = 0.5 dB
Stoppband: fs = 6 kHz as = 65 dB
Samplingsfrekvens: F = 16 kHz

Detta resulterar i ett bireciprokt filter med ordningen N = 9.
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Figur 7.1.1. Bireciprokt filter, N = 9, ingen kvantisering
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Figur 7.1.2. Bireciprokt filter, N = 9, kvantisering med tre gällande siffror
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Figur 7.1.3. Bireciprokt filter, N = 9, full kvantisering

Som figur 7.1.1-7.1.3 visar så är WDF bättre på att hantera koefficientkvantisering än vad
direktforms filtret är. Vid tre siffrors noggranhet så misslyckas direktformsfiltret med att
uppfylla specifikationen gällande dämpning i spärrbandet. Vid full kvantisering så dämpar WDF
fortfarande strax över 30dB i spärrbandet och det är helt linjärt i passbandet. Direktformsfiltret
har däremot ett passbandsrippel på 4dB. Detta är ett relativt enkelt filter som direktformen
ganska väl klarar av att realisera även vid koefficient kvantiseringar.
Ett klart brantare filter med följande parametrar skapas:
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Exempel 2

Passband: fp = 600 Hz ap = 0.5 dB
Stoppband: fs = 800 Hz as = 65 dB
Samplingsfrekvens: F = 16 kHz

Detta resulterar i ett icke bireciprokt filter med ordningen N = 31.
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Figur 7.1.4. Icke bireciprokt filter, N = 31, ingen kvantisering

Redan här utan någon kvantisering ser man att WDF med lätthet klarar av att uppfylla
specifikationen, medan direktformen är helt oanvändbar i detta fallet.
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Figur 7.1.5. Icke bireciprokt filter, N = 31, fem gällande siffror

Med endast fem gällande siffror uppfyller WDF fortfarande specifikationen.
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Figur 7.1.6. Icke bireciprokt filter, N = 31, två gällande siffror
Vid endast två gällande siffror har filtret fortfarande en dämpning på ca 20dB i spärrbandet.
Jag plottar inte direktforms filtret här eftersom det inte har några som helst likheter med ett
filter längre.

7.2  Chebychev filter

Nu har turen kommit till att undersöka hur ett Chebychev filter uppför sig.

Exempel 3

Ett filter med följande parametrar skapas:

Passband: fp = 4 kHz ap = 0.01 dB
Stoppband: fs = 4.5 kHz as = 100 dB
Samplingsfrekvens: F = 16 kHz

Detta ger ett filter med ordningen N = 25.
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Figur 7.2.1.  N = 25, ingen kvantisering

Som grafen ovan visar så är WDF och direktforms filtret i princip identiska.



{PAGE  }

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
-250

-200

-150

-100

-50

0

50
Vågdigitala Filter

Frekvens Hz

D
äm

pn
in

g 
dB

Figur 7.2.2.  N = 25, sex gällande siffror

Redan vid sex gällande siffror lyckas inte direktforms filtret med att uppfylla specifikationen för
spärrbandet. WDF däremot har inga som helst problem med att klara sin uppgift.
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Figur 7.2.3.  N = 25, fem gällande siffror

Vid en kvantisering på fem gällande siffror uppfyller WDF fortfarande sitt krav.
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Figur 7.2.4.  N = 25, tre gällande siffror

Vid tre gällande siffror uppfyller WDF inte längre kravet, men filtret har fortfarande en
dämpning på cirka 76dB. Vid två gällande siffror så är filtret fortfarande helt linjärt i
passbandet och det har en dämpning på 29dB. Slutligen vid full kvantisering så är fortfarande
passbandet helt linjärt och filtret dämpar 17dB i spärrbandet.

Exempel 4

Slutligen skapas ett ganska extremt filter med nedanstående parametrar:

Passband: fp = 700 Hz ap = 0.5 dB
Stoppband: fs = 750 Hz as = 150 dB
Samplings frekvens: F = 16 kHz

Detta ger ett filter med ordningen N = 51.
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Figur 7.2.5.  N = 51, Ingen kvantisering
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Figur 7.2.6.  N = 51, Stigande kvantisering

Ovanstående figur visar hur filtret förändrar sig när kvantiseringen ökar från 14 gällande siffror
ned till endast 4. Mellan 12 och 10 gällande siffror sker det ingen större förändring i
frekvenssvaret. Vid 9 gällande siffror så uppfyller filtret fortfarande kravet och vid 7 siffrors
noggrannhet så dämpar filtret 100dB. Därefter klingar filtrets prestanda av.
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8  Vidareutveckling

Programmet kan ganska lätt utvidgas även för att klara av att analysera WDFs beteende vid
avrundning. En intressant vidareutveckling vore att även analysera vågdigitala filters beteende
med adaptorer av högre ordning. Denna rapport har analyserat beteendet för adaptorer av
första och andra ordningen
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9  Sammanfattning

Som jag förhoppningsvis har övertygat läsaren om så hanterar WDF kvantisering av filter
koefficienterna på ett sätt som är överlägset traditionellt skapade filter. Detta har stor betydelse
eftersom industrin har varit skeptisk till att använda sig av IIR-filter för diverse tillämpningar,
främst på grund av instabiliteten. Med strukturen som presenteras kort i denna rapport så kan
kostnaderna för att implementera ett filter i hårdvara sänkas, p.g.a. att man använder sig av en
betydligt lägre filterordning samt att man kan använda sig av komponenter med lägre
toleranser eftersom strukturen ej är lika känslig för parameter kvantisering.
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