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ABSTRAKT
Cílem naší práce je implementace makra bikvadratické sekce IIR s kompenzací
zaokrouhlovacích chyb filtru pomocí kvantování zp tné vazby na programovatelném
hradlovém poli (FPGA). Vlastní makro bude používáno pro další výuku a výzkum na našem
pracovišti. Aby bylo možné rychle vyhodnocovat úrove, kvantiza-ního šumu systému a
optimalizovat parametry skute-ného hardware, byl implementován model v Matlabu. Z
didaktických d2vod2 a pro umožn ní snadné p3enositelnosti modelu mezi r2znými verzemi
Matlabu a nástroji t3etích stran jsme nepoužili Simulink, ale implementovali jsme model jako
funkci v M-file. S pomocí modelu jsme nyní schopni stanovit optimální ší3ky slov v
jednotlivých sb rnicích systému z hlediska plochy hardware a získaného zlepšení filtrace.
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I. ÚVOD
P3i návrhu a realizaci digitálních filtr2 máme v tšinou na výb r ze dvou základních
struktur: FIR filtry nebo IIR filtry. Mezi základní charakteristiky FIR filtru pat3í zaru-ená
stabilita filtru (protože jeho implementace obsahuje pouze dop3ednou v tev), lineární fáze
v p3ípad symetrické impulsní odezvy a -asto p3íliš vysoký 3ád filtru (N = 20..100), což vede
k velkému zpožd ní signálu a také dlouhé dob výpo-tu (p3i sekven-ním výpo-tu). Naopak
IIR filtry mohou být nestabilní (vlivem rekurzivní -ásti), mají nelineární fázi, ale pro spln ní
požadované frekven-ní charakteristiky sta-í mnohem menší 3ád filtru (N = 4..10) než
v p3ípad FIR filtr2. ?ád filtru a s tím spojená doba výpo-tu je hlavním kritériem p3i volb
typu filtru (FIR nebo IIR) a proto se v mnoha aplikacích setkáváme práv s IIR filtrem.
P3i implementaci IIR filtr2 se potýkáme s problémem kone-né délky slova, kdy jsou
kvantovány koeficienty i samotný signál. P3i kvantování koeficient2 dochází k jejich zm n a
tím i ke zm n frekven-ní charakteristiky (-ím má filtr vyšší 3ád, tím je citliv jší na zm ny
koeficient2). Tento vliv se omezí v p3ípad kdy filtr vyššího 3ádu rozložíme na díl-í filtry 1. a
2. 3ádu které zapojíme kaskádn . Tento rozklad vede na bikvadratické sekce jakožto základní
stavební bloky. P3enosová funkce bikvadratické sekce má následující tvar:
H 2 ( z) =

b0 + b1 z 1 + b2 z 2
1 a1 z 1 a 2 z 2

(1)

Schéma bikvadratické sekce s nazna-enými toky signál2 ukazuje obr.1.

obr. 1. Bikvadratické sekce (p3ímá forma I) s kvantovaným signálem (16b) a kvantovanými koeficienty filtru
(16b) obsahující kvantizér na výstupu.

Amplitudová p3enosová charakteristika pro notch filtr (úzkopásmová zádrž nebo propust)
realizovaný bikvadratickou sekcí je znázorn na na obr.2. Notch frekvence filtru je v tomto
p3ípad 0.2 a jedná se o pásmovou zádrž s polom ry pól2 rp=0.9, 0.95, 0.99.
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obr. 2. Amplitudová frekven-ní charakteristika notch filtru druhého 3ádu pro polom ry pól2 rp=0.9 (plná -ára),
rp=0.95 (te-kovaná -ára), rp=0.99 (-árkovaná -ára). (Rozsah normované frekvence [0, 1] koresponduje
s rozsahem [0, fs/2] vzorkovací frekvence).

Další problém související s kvantováním se kterým se potýkáme je kvantování výsledk2
výpo-tu. P3i výpo-tu v systému 16/32 (16b vstup do / 32b výstup z MAC = Multiply And
Accumulate) je výsledek s-ítán v plné p3esnosti. Pro další použití musí být výsledek
kvantován na 16b (kvantování p3edstavuje zkrácení p2vodního výsledku 32b dlouhého na
výsledek délky 16b).Toto zkrácení výsledu má za následek vznik kvantiza-ní chyby, která je

zesilována rekurzivní -ástí filtru. P3enosová funkce z kvantizéru na výstup filtru
(bikvadratické sekce) pro kvantiza-ní šum má následující tvar:
G2 ( z ) =

1
1 a1 z

1

a2 z

(2)

2

Tento p3enos m2že zp2sobit zesílení kvantiza-ního šumu v 3ádu až n kolika desítek dB
v p3ípad , že jsou póly velmi blízko jednotkové kružnice. Graficky je toto zesílení znázorn no
na obr.3. pro polom ry pól2 rp=0.9, 0.95, 0.99.
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obr. 3. Zesílení rekurzivní -ásti bikvadratické sekce pro polom ry pól2 rp=0.9 (plná -ára), rp=0.95 (te-kovaná
-ára), rp=0.99 (-árkovaná -ára). (Rozsah normované frekvence [0, 1] koresponduje s rozsahem [0, fs/2]
vzorkovací frekvence).

P3i implementaci máme též na výb r z n kolika struktur (p3ímá forma I, p3ímá forma II,
p3ímá forma I transponovaná, p3ímá forma II transponovaná a další). Z hlediska kvantiza-ních
vlastností je nejvýhodn jší p3ímá forma I (znázorn na na obr.1.), protože obsahuje pouze
jeden kvantizér (blok Q, který p3edstavuje zdroj kvantiza-ního šumu) [2].
Výborné vlastnosti systému s kone-nou délkou slova dostaneme implementací
bikvadratické sekce použitím p3ímé formy I s kvantiza-ní zp tnou vazbou (Error Feedback =
EF) pro potla-ení zaokrouhlovacího šumu. Toto 3ešení má za následek velmi malý
zaokrouhlovací šum, což je obtížné dosáhnout s jinou strukturou filtru [1], [2], [4].
V kapitole „Error Feedback a její uplatn ní“ uvedeme návrh EF a její vliv na kvalitu
filtrace. Kapitola s názvem „dosažené výsledky“ ukazuje reálné výsledky p3i použití filtru
s EF. P3íloha obsahuje popis programové realizace filtru s EF v Matlabu.

II. ERROR FEEDBACK A JEJÍ UPLATN

NÍ

Kvantizér na výstupu filtru zp2sobí o3íznutí výsledku na daný po-et bit2. Bity které byly
od3íznuty p3edstavují kvantiza-ní chybu, která je rekurzivní -ástí filtru zesilována a
kumulována. Tuto kvantiza-ní chybu m2žeme popsat rovnicí:
y[n] = yˆ[n] + e[n] ,

(3)

kde yˆ[n] p3edstavuje kvantovaný výstup filtru a e[n] rozdíl mezi nekvantovaným a
kvantovaným výstupem. Uvážením rovnice (3) nyní m2žeme popsat filtr diferen-ní rovnicí:

y[n] =

bi x[n i ] +

[

ai y[n i ]

]

ai e[n i ] .

(4)

Abychom kvantiza-ní šum potla-ili, za-leníme do filtru druhou rekurzivní -ást, která bude
kvantiza-ní šum zpracovávat. Základní idea je aproximovat dvojnásobn -p3esné výpo-ty
zpracováním kvantiza-ní chyby (spodní -ást dvojnásobn -p3esného výsledku) zvláštním
filtrem. Jinými slovy, kvantiza-ní chyba je vracena p3es jednoduchý FIR filtr, aby
kompenzovala p3íští kvantiza-ní chybu. Diferen-ní rovnice filtru je zm n na následovn :
y[n] =
kde

bi x[n i ] +

jsou koeficienty EF. Pro

i=

[

ai y[n i ]

]

ai e[n i ] +

i

e[n i ] ,

(5)

ai dostáváme:

y[n] =

bi x[n i ] +

ai y[n i ] .

(6)

Na obr. 4. je zobrazena bikvadratická sekce s implementovanou EF druhého 3ádu
s nazna-enými toky a ší3kou signál2.

obr. 4. Bikvadratické sekce (p3ímá forma I) s kvantovaným signálem (16b) a kvantovanými koeficienty filtru
(16b) rozší3ená o EF druhého 3ádu s kvantovanými koeficienty na 16b.

Protože EF zahrnuje zpracování pouze kvantiza-ní chyby, nemá vliv na p3enosovou
funkci samotného filtru, ale pouze na p3enosovou funkci kvantiza-ní chyby. Ta je
modifikována takto:
1+ 1z 1 + 2 z 2
G2 ( z ) =
(7)
1 a1 z 1 + a 2 z 2
Koeficienty jsou voleny tak, aby realizovaly nuly na stejné frekvenci jako jsou póly
jmenovatele p3enosové funkce. Nuly mohou ležet na stejném polom ru jako leží póly (r=rP)
nebo p3ímo na jednotkové kružnici (r=1). V obou p3ípadech potla-ují zesílení kvantiza-ní
chyby zp2sobené póly p3enosové funkce. Zda je výhodn jší umístit nuly na jednotkovou
kružnici nebo na stejný polom r jako póly ukazují obrázky v kapitole „dosažené výsledky“.

III. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY
Kvalita filtrace zde bude posuzována pomocí energie chybového signálu. Chybový signál
je rozdíl mezi výstupem analyzovaného filtru (filtr obsahující EF s kvantovaným signálem i
koeficienty) a výstupem ideálního filtru. Za ideální filtr zde budeme považovat
bikvadratickou sekci jejíž koeficienty ani signál nejsou kvantovány - pracuje s plovoucí
3ádovou -árkou. Energii E chybového signálu spo-ítáme podle následující rovnice:
E=

(YF [n]

Y [n]) ,
2

(8)

kde YF je výstup ideálního filtru a Y je výstup filtru pracujícího s pevnou 3ádovou -árkou.
Dalším krokem p3i klasifikaci zlepšení filtrace je stanovení pom ru energií chybových
signál2. Za srovnávací energii zde budeme uvažovat energii chybového signálu EY z filtru,
který má kvantovaný vstupní i výstupní signál na N bit2 a koeficienty A, B také na N bit2
(pracuje s fix-point aritmetikou). Pom r stanovíme následovn :
k=

EY
,
EEF

(9)

kde EEF je energie chybového signálu analyzovaného filtru s EF. Dosazením (8) do (9) a
uvážením výše zmín ných ozna-ení dostaneme:
k=

(YF [n]

(YF [n]

Y [n])

2

YEF [n])

2

,

(10)

kde YEF ozna-uje výstup filtru s implementovanou EF. Koeficient zlepšení filtrace k je
v grafech vynášen v logaritmickém m 3ítku … 20 log10(k) [dB].
U všech graf2 je na ose x frekvence f v rozmezí 0Hz až fs/4. Na ose y je polom r pól2 r.
Analyzovaný filtr byl typu úzkopásmová zádrž realizovaná jako notch filtr, jehož parametry
byly r a f.
BUZENÍ: REÁLNÝ SIGNÁL + SINUSOVKA (NEKVANTOVANÉ KOEFICIENTY)
Reálný signál je reprezentován akustickým signálem (proslov „jedna“) smíchaným se
sinusovkou amplitudy 0.2 a frekvence fs/8 (fs je vzorkovací frekvence). Celý signál je dále
normován na maximální amplitudu 0.5 aby b hem výpo-t2 nedošlo k p3ete-ení. Aby se

omezil vliv kvantování koeficient2 (zm na frekven-ní charakteristiky) nejsou koeficienty
kvantovány. Kvantován je pouze výstupní signál a to na 16b. Obr.5. ukazuje budící signál
v -ase a -asový vývoj jeho spektra. Na obr.6. je znázorn na energie chybového signálu (rozdíl
mezi ideálním filtrem a filtrem bez EF s kvantovaným signálem na výstupu) pro parametry
filtru r a f. Energie chybového signálu je vztažena (normována) k energii výstupního signálu
z ideálního filtru a p3epo-tena na [dB] … 10 log10(E/EY), (0dB energie chyby a energie
signálu jsou stejné). Energie chybového signálu je nejv tší v oblasti nízkých frekvencí a
velkých polom r2, kde je kvantovací m3ížka relativn 3ídká.
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obr. 5. Xasový pr2b h reálného signálu zašum lého sinusovkou o frekvenci fs/8 (horní -ást obrázku) a -asový
vývoj jeho spektra (dolní -ást obrázku). Zvýrazn ná -ára p3edstavuje sinusové rušení.

obr. 6. Normovaná energie chybového signálu (rozdíl výstupu ideálního filtru a filtru bez EF s kvantovaným
výstupem). Velikost energie chybového signálu ode-teme pomocí colorbaru na pravé stran grafu. Pro parametry
filtru r, f je energie: E Y -20dB pro r=0.99 a f=0, E Y -55dB pro r=0.99 a f=0.2, E Y -70dB pro r=0.6 a f=0.25.
(Rozsah normované frekvence [0, 0.25] odpovídá rozsahu [0, fs/4] vzorkovací frekvence).

Na obr.7. je zobrazena energie chybového signálu pro filtr s implementovanou EF, kde
nuly EF jsou na stejném polom ru jako póly samotného filtru. V p3ípad obr.8. jsou nuly EF
umíst ny na jednotkové kružnici. V obou p3ípadech nejsou koeficienty filtru ani koeficienty
EF kvantovány, výstup i zbytkový signál pro EF je kvantován na 16b. Srovnáním s obr.6. je
vid t, že chyba je nyní tém 3 shodná v celém analyzovaném rozsahu (-69dB...-76dB).

obr. 7. Normovaná energie chybového signálu (rozdíl výstupu ideálního filtru a filtru s kvantovaným výstupem
obsahující EF s r=rP ). Velikost energie chybového signálu ode-teme pomocí colorbaru na pravé stran grafu.
Pro parametry filtru r, f je energie: E Y -73dB pro r=0.99 a f=0, E Y -69dB pro r=0.5 a f=0.125, E Y -76dB pro
r=0.6 a f=0.25. (Rozsah normované frekvence [0, 0.25] odpovídá rozsahu [0, fs/4] vzorkovací frekvence).

obr. 8. Normovaná energie chybového signálu (rozdíl výstupu ideálního filtru a filtru s kvantovaným výstupem
obsahující EF s r=1 ). Velikost energie chybového signálu ode-teme pomocí colorbaru na pravé stran grafu.
Pro parametry filtru r, f je energie: E Y -74dB pro r=0.99 a f=0, E Y -67dB pro r=0.5 a f=0.125, E Y -74dB pro
r=0.6 a f=0.25. (Rozsah normované frekvence [0, 0.25] odpovídá rozsahu [0, fs/4] vzorkovací frekvence).

Xíseln vyjád3ené zlepšení filtrace k (zmenšení energie chybového signálu) je patrné
z obr.9. pro EF s r=1 a obr.10. pro EF s r=rP. Zlepšení filtrace je zobrazeno v logaritmickém
m 3ítku a vyjád3eno v [dB]. P3i použití EF s r=1 je energie chybového signálu menší ve
v tším rozsahu než v p3ípad EF s r=rP.

obr. 9. Koeficient zlepšení pro EF (r=rP). Velikost zlepšení k ode-teme pomocí colorbaru na pravé stran grafu.
Pro parametry filtru r, f je zlepšení: k Y 110dB pro r=0.99 a f=0, k Y 50dB pro r=0.99 a f=0.125, k Y 40dB pro
r=0.99 a f=0.25, k Y 0dB r=0.6 a f=0.25. (Rozsah normované frekvence [0, 0.25] odpovídá rozsahu [0, fs/4]
vzorkovací frekvence).

obr. 10. Koeficient zlepšení pro EF (r=1). Velikost zlepšení k ode-teme pomocí colorbaru na pravé stran grafu.
Pro parametry filtru r, f je zlepšení: k Y 110dB pro r=0.99 a f=0, k Y 50dB pro r=0.99 a f=0.125, k Y 40dB pro
r=0.99 a f=0.25, k Y 0dB pro r=0.6 a f=0.25. (Rozsah normované frekvence [0, 0.25] odpovídá rozsahu [0, fs/4]
vzorkovací frekvence).

BUZENÍ: REÁLNÝ SIGNÁL + SINUSOVKA (KVANTOVANÉ KOEFICIENTY)
Budící signál je stejný jako v p3ípad nekvantovaných koeficient2. Koeficienty filtru i EF
jsou nyní kvantovány na 16b, výstupní signál je také kvantován na 16b. Energie chybového
signálu (rozdíl výstupu ideálního filtru a filtru bez EF s kvantovaným výstupem i koeficienty)
je stejná jako v p3ípad nekvantovaných koeficient2 a proto se odkazujeme na obr.6.
Na obr.11. je zobrazena energie chybového signálu pro filtr s implementovanou EF, kde
nuly EF jsou na stejném polom ru jako póly samotného filtru (r=rP). V p3ípad obr.12. jsou
nuly EF míst ny na jednotkové kružnici (r=rP).

Obr. 11. Normovaná energie chybového signálu (rozdíl výstupu ideálního filtru a filtru s kvantovaným výstupem
obsahující EF s r=rP ). Pro parametry filtru r, f je energie: E Y -43dB pro r=0.5 a f=0.125, E Y -75dB pro r=0.99
a f=0.25. (Rozsah normované frekvence [0, 0.25] odpovídá rozsahu [0, fs/4] vzorkovací frekvence).

Obr. 12. Normovaná energie chybového signálu (rozdíl výstupu ideálního filtru a filtru s kvantovaným výstupem
obsahující EF s r=1 ). Pro parametry filtru r, f je energie: E Y -43dB pro r=0.5 a f=0.125, E Y -75dB pro r=0.99
a f=0.25. (Rozsah normované frekvence [0, 0.25] odpovídá rozsahu [0, fs/4] vzorkovací frekvence).

Xíseln vyjád3ené zlepšení filtrace k (zmenšení energie chybového signálu) pro
kvantované koeficienty je patrné z obr.13. pro EF s r=1 a obr.14 pro EF s r=rP. Zlepšení
filtrace je zobrazeno v logaritmickém m 3ítku a vyjád3eno v [dB]. P3i použití EF s r=1 je op t
energie chybového signálu menší ve v tším rozsahu než v p3ípad EF s r=rP.

obr. 13. Koeficient zlepšení pro EF (r=rP). Velikost zlepšení k ode-teme pomocí colorbaru na pravé stran grafu.
Pro parametry filtru r, f je zlepšení: k Y 90dB pro r=0.99 a f=0, k Y 40dB pro r=0.99 a f=0.15, k Y 30dB pro
r=0.99 a f=0.25, k Y 0dB pro r=0.6 a f=0.25. (Rozsah normované frekvence [0, 0.25] odpovídá rozsahu [0, fs/4]
vzorkovací frekvence).

obr. 14. Koeficient zlepšení pro EF (r=1). Velikost zlepšení k ode-teme pomocí colorbaru na pravé stran grafu.
Pro parametry filtru r, f je zlepšení: k Y 90dB pro r=0.99 a f=0, k Y 60dB pro r=0.96 a f=0.025, k Y 45dB pro
r=0.99 a f=0.15, k Y 0dB pro r=0.6 a f=0.25. (Rozsah normované frekvence [0, 0.25] odpovídá rozsahu [0, fs/4]
vzorkovací frekvence).

Efektivní ší3ka rekurzivní -ásti filtru s EF kde r=rP je dána sou-tem ší3ky rekurzivní -ásti
samotného filtru a ší3ky EF, neboZ koeficienty filtru a EF jsou stejné a zp tnovazební signál je
pouze rozd len do t chto dvou -ástí. Tato konfigurace zp2sobí zp3esn ní polohy pól2 a tím i
p3esn jší aproximaci frekven-ní charakteristiky v propustném pásmu. EF s r=1 p2sobí jako
pásmová zádrž (nuly jsou na jednotkové kružnici) na frekvenci kde jsou umíst ny póly
samotného filtru a tak eliminuje vliv zaokrouhlovací chyby, která by se jinak ší3ila a
kumulovala vlivem rekurzivní -ásti filtru. Výsledky dosažené v našich simulací odpovídají
výsledk2m uvedeným v pracích [1], [2]. Naše práce tímto nekon-í, ale bude pokra-ovat
hardwarovou realizací na FPGA. Výhoda FPGA oproti CPU nebo DSP procesor2m je ten, že
umož,uje pln paralelní realizaci filtru s libovolnou ší3kou slova (nejen 8b, 16b nebo 32b) jak
ve struktu3e bikvadratické sekce, tak ve zp tné vazb .
IV. ZÁV

R

EF zmenšuje energii chybového signálu. Pro nekvantované koeficienty filtru je zlepšení
výrazn jší, protože se neuplat,uje chyba zp2sobená zm nou frekven-ní charakteristiky
(zm na koeficient2). Pro reálný p3ípad, kdy jsou koeficienty kvantované je zmenšení chyby
menší než v p3ípad nekvantovaných koeficient2, ale p3esto patrné. Uplatn ní EF záleží na
typu budícího signálu, ší3ce EF a také na parametrech filtru r a f (pro stejné r a f, ale r2zné
buzení je vliv EF r2zný). Obecn má EF v tší vliv u filtr2, jejichž póly jsou blízko jednotkové
kružnice, protože i malá zm na koeficient2 zp2sobená kvantováním má zna-ný vliv na kvalitu
filtrace. Zv tšení po-tu bit2 EF zp2sobí další zmenšení energie chybového signálu. Nejlepší
výsledky jsou v p3ípad kdy EF má stejný po-et bit2 jako rekurzivní -ást filtru. Na základ
výsledk2 jsme nyní schopni stanovit optimální ší3ky sb rnic a koeficient2 pro implementaci
na FPGA.

P$ÍLOHA: PROGRAMOVÁ REALIZACE

BIKVADRATICKÉ SEKCE V MATLABU

Model bikvadratické sekce je implementován v Matlabu jako funkce v m-file. Funkce je
volána s t mito parametry :
[Y, ef, overflow, error] = IIR_EF(B, A, Beta, X, N, W, rnd_y, option);
B
A
Beta
X
N
W
rnd_y

option

Y
ef
overflow
error

koeficienty dop$edné sekce, B je vektor [3x1]
koeficienty zp,tné sekce, A je vektor [3x1]
koeficienty EF, Beta je vektor [2x1]
vektor vstupních dat
po1et kvantovacích bit3 pro výstupní signál
po1et kvantovacích bit3 pro EF
'round' - zaokrouhlí Y
'fix'
- zaokrouhlí Y na nejbližší celé 1íslo sm,rem k nule
'floor' - zaokrouhlí Y na nejbližší cele 1íslo sm,rem k mínus
nekone1nu
'ceil' - zaokrouhli Y na nejbližší celé 1íslo sm,rem k plus
nekone1nu
't' = truncation (o$íznutí výsledku na N bit3)
's' = saturation (saturace výsledku do intervalu <-1..+1>)
'ts' = truncation & saturation
none = bez úpravy
vektor výstupních vzork3 kvantovaný na N bit3
error feedback
signalizace p$ete1ení (p$i saturaci)
nekvantovaný výstup - Y - ef

tab.1. Vstupy a výstupy funkce IIR_EF.

Vstupní signál pro filtr i koeficienty jsou kvantovány extern (nezávislá volba umož,ující
kvantovat rozdíln koeficienty A, B, Beta). Naproti tomu výstupní signál z filtru je
kvantován funkcí na N bit2. Parametr W umož,uje volit ší3ku EF a tím také ovliv,ovat kvalitu
filtrace (potla-ení zaokrouhlovacího šumu). Protože zaokrouhlovací šum má rozdílné hodnoty
pro r2zné zaokrouhlovací funkce, je implementována volba zaokrouhlovací funkce pro výstup
filtru (rnd_y). Ta umož,uje volbu jednu ze 4 standardních funkcí poskytovaných v Matlabu.
Podle volby option se výsledek o3ízne podle zadané zaokrouhlovací funkce, saturuje do
intervalu hodnot <-1..+1> v p3ípad , že tento rozsah p3ekro-í. Též je možná volba sou-asné
saturace i o3íznutí výsledku.
Výstup funkce poskytuje vzorky výstupního signálu a vzorky signálu EF. Protože po-et
bit2 pro EF je také volitelný, m2že v EF vzniknout další zaokrouhlovací chyba. Tu poskytuje
funkce ve form prom nné error. Blokové uspo3ádaní kvantizér2 na výstupu je zobrazeno
na Obr.5.

obr. 15. Kvantizéry na výstupu bikvadratické sekce.
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