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siGNALPREDIKTERING I VITT GAUSSISKT BRUS MHA ETT 

ADAPTIVT SIGNALANPASSAT FILTER 

Sammanfattning 

Ett signalanpassat filter har ett impulssvar som är 

den exiterandesignalens spegelbild . Ett dylikt filter 

maximerar vid en viss tidpunkt signalbrusförhållandet 

på utgången. 

Ett adaptivt transversalfilter styrt av en gradient

kännande algoritm, vilken maximerar s1gnalbrusför

hållandetpåfilterutgången , har studerats. Det spegel

vända impulssvaret har använts som prediktion av signalen . 

Denna prediktion har, vid simulering gjord på dator, ej 

visat sig vara bättre än en klassisk prediktion med en 

ren summering av brusstörda upplagor av signalen . Inte 

ens då dylika summe rade upplagor av d en brusstörda sig

nalen använts som insignal till filtret har signalpredik

tionen via filtrets impulssvar uppvisat ett lägre kvadrat

iskt medelfel än d e n klassiska. 
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signalanpassat filter 

Ett signala npassat fil ter maximerar , då en brusstörd · · 

signal passerar filtret, signalbrusförhållandet på ut

gången. 

Filtrets impulssvar är då en spegelbild av signalen . 

Ex. Transversalfilter 

. l i . 

T 

• l 
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Sambandet mellan insignalens och utsignalens signaldelar 

kan skrivas mha faltningsformeln 

(l) t 
n 

= L c . S . J. n-J. 
i 

= L c .S . 
i n-J. J. · 

Brusvarianse n på utgånge n kan , om bruset på -ingången 

(n.) är vitt och gaussiskt, tecknas 
J_ 

( 2) 

Y. =-t· -t \.V' . 
' ( < 

Där RO är brusvarianse~ på ingången~ . signalbrusförhå llandet 

på filtre ts utgå ng kan, vid en tidpunkt indicerad · ~ed n, 

skrivas 

( 3) . SNR = 
r· c . s . . J. n-J. 
J_ 

2 R0 L:c. 
• • J_ 

.·. J_ 

Detta förhållande är maximalt då derivatan 



a (SNR) 
a ck 

(4) 

är O 

a (SNR) l = a ck RO 

2 
s kL:c . -2ck -n- 1 

2 s krc. -2ckt n- 1 n = 2 2 
Ro(L:ci ) 

då derivatan sätts till O fås 

2 
L:c. 

(5) . l 

ck = 2~ sn-k '\J konst 

L: c .- s . 
1 n-1 

s n-k 

= 

Om vi väljer filtervikterna ck som signalens spegelbild 

maximeras således signalbrusförhållandet. Slut ex. 

Normalt använder man sig av signalanpassade filter för · 

att detektera en känd signal. 
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Med vetskap om signalens utseende bygger man ett signal

anpassat filter genom att låta filtrets impulssvar vara 

signalens spegelvändning. Genom att studera filtrets ut

signal kan vi så avgöra när signalen är närvarande. 

Omvändningar bör även fungera: Om vi vet när signalen 

kommer, men ej hur den ser ut, bör vi mha ett adaptivt 

filter, vilket maximerar signalbrusförhållandet, kunna 

pred~ktera signalen. ·· 

En fråga _är hur pass bra denna prediktering via filtrets 

impulssvar kan bli. 

Som lämpligt godhetsmått kan man använda sig av kvadratiskt 
medelfel. 

Det är känt att kriterierna "maximalt signalbrusförhållan

de" och "minsta kvadratiskt medelfel" vid vitt gaussiskt 

brus leder till samma optimala mottagare, det signalan

passade filtret. Prediktering mha ett signalanpassat 

filter bör således ge minimalt kvadratiskt medelfel. 



Ex. För transversa lfiltret kan det kvadratiska medel

felet tecknas 
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( 6) 
2 H 2 M 2 N M 2 

E{e: }=E{ L (SM .-ci) }=E{ L SM .-2 L SM .c.+ L c
1
. } 

i=O -l i=O -l i=O -l 1 i=O 

Det kvadratiska medelfelet är maximalt då derivatan 

a ( e: 2) 
a ck 

( 7) 

dvs 

är O 

vilket är i överensstämme lse med ekv. (5). Slut ex. 

Vi låter således ett adaptivt filter ställa in sig mha 

någon lämplig algor itm så att signalbrusförhållandet ä r 

maximalt på filtrets utgång . Signalpredi~tion~n vi får 

genom att studera filtrets impulssvar kommer att upp

visa minimalt -kvadratiskt medelfel. 

Närliggande är att använda en filteralgoritm av gradient 

typ. 

Ex. För transversalfiltret kan enligt akv. (3) signalbrus-

förhållandet på filterutgången tecknas 

LC.S . 

( 9) SNR(c) = i 
1 n-l 

2 
c. 
· J-

Om vi ger vikten ck tillskottet 6ck kommer signalbrus

förhållandet att ändras till 

(lO) 

LC.S . + 6cksn-k . 1 n - 1 
l 

Den relativa ökningen då en vikt ck ändras kan således 

skrivas 



(l l) 1::. SNR 
SNR = 

4 

SNR(c + l::.ck;k) - SNR(Q) 

SNR(Q) = 

För att maximera den relativa ökningen av signalbrusför

hållandet deriverar vi (11) map · !::.ck och sätter derivatan 

till o. 

Detta l eder till att !::. ck skall väljas som 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

:-B + 1 v!. 2 = C+A <->c+A B + AB(C+A) 

A = S . 
n-~ 

B 
~ 2 = .I...C. 

~ 

. 2 
l:ci 

l:c .S . 
~ n-~ 

- 2ck 

där 

Vid beräkningarna använder sig filtret av ( x. } .somskattning 
~ 

av {s.}. 
~ 

_x_,_·--~------~--·~~~---4 
.______., 

~------------------~·-A_d_o_p_i_e_r~]~-------------------' 
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Varje gång den brusstörda signalen passerar filtret beräk

nas de i ekv. (13) - (15) förekommande storheterna och 

en ny vikt ckny uträknas som 

( 16 ) . ny _ g am . + ,. 
ck - ck uCk 

där b.ck ges av ekv. (12). 

Algoritmen är sådan att vid varje uppdatering, dvs varje 

gång den brusstörda signalen ra~serar, ändras endast en 

vikt , varför logiken kan användas till samtliga vikter. 

Man kan givetvis även tänka sig att yid varje uppdatering 

ändra samtliga vikter . Det finns dock inget som säger 

att detta skall ge maximal ökning av SNR . Slut ex. 

Simulering 

Simulering av det adapti va transversalfiltret har utförts 

på skolans HP-dator. Det använda filtret hade 20 vikter. 

Bruset genererades via HP:s standardfunktion RND(O) , 

vilken ger likafördelade variabler i intervallet [0,1] . 

Brussamplen gjordes "gaussiska" enligt följande 

l Z l = RND (O) 

2 Z 2 = RND .(O ) 

3 Z3 = LOG(Zl) 

4 Z4 = SQR(2*Z3) 

5 N(K) = Z4*cos(6.28319~Z2) 

Den vid simuleringen använda signalen var en ren sinuston 

13 sample/period , signalamplituden var l och brusvariansen 

varierade mellan 0,1 och 10. Det kvadratiska medelfelet 
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mellan signalen och filtrets spegelvända impulssvar upp

mättes som 

(17) 
2 

€: = 

Detta medelfel har järnförts med det man- erhåller vid en 

klassisk prediktering då man ·enbart summerar konsekutiva 

upplagor av s ignalen. Dylika summerade "signaler" har 

även använts som insignal till filtret då filtret annars 

konvergerar alltför l ångsamt. 

~id varje signalbrusförhållande gjordes 1000 iterationer 

(summa tioner) . 

Filteralgoritmen har även på försök utformats så att 

samtliga vikter ändrats vid varje uppdatering. Detta 

innebär dock ingen påtaglig förbä ttring. 

För det signalanpassade filtret gäller, som tidigare 

konstaterats, att 

(18) = konst * c k n-

För att storleken av konstanten i (18) ej skall på 

verka resultatet normerades vikterna ck så att den till 

beloppe t största vikten får värdet +l. 

Simuleringen kan beskrivas i ett flödesschema. 
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~itialvikter .sättes! 

f 
!Gener ering av brus och signall 

\ 

~iltrering och beräkning av åck l 

~--k<2~0<> 
k >20 

,, 
1 Normering: max ck = ±l j 

! 
Beräkning 
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Initialvikterna sattes alla lika, ck= 0,5 . Det provades 

ä ven om fi l tret med vetskap på signalens utseende , men 

ej dess fas l äge , kund~ konvergera snabbare. I nitial

vikterna sattes då lika med den spegelvända signalen fast 

förskjuten ett sample. Någon förbättring av filterkonver

gensen kunde dock ej noteras . 

Resultaten av simuleringen var på det hela taget r ätt 

n eds l ående. Inte vid något signalbrusförhål l ande visade 

sig den ytterligare databehandling som filtreringen utgör 

leda till ett mindre kvadratiskt medelf e l ä n det man er

håller vid en klassisk prediktering. 


