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Denna rapport behandlar akustisk undervattenskommunikation. I rapporten tas olika aspekter
upp på modulering, demodulering, kanalutjämning, den akustiska undervattenskanalens
egenskaper samt andra fenomen och problem som kan uppkomma vid
undervattenskommunikation. Speciellt har vikten i rapporten lagts vid adaptiva
kanalutjämnare.

Utifrån olika simuleringar provades en undervattenskommunikationsmodell under fältmässiga
förhållanden. Resultatet av utprovningen visade att differentiellt fasskift i kombination med
en kanalutjämnare fungerade väl under rådande förhållanden.

I rapportens senare del beskrivs ett undervattenskommunikationssystem uppbyggd kring en
Xilinx Spartan2 FPGA. Konstruktionen är resultatet av de teoretiska och praktiska slutsatser
som framkommit under arbetets gång.
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Undervattenskommunikationssystem (UKOMS)�  har under de senaste 40 åren utvecklats
kraftigt. Idag har ����� många användningsområden som överföring av rörliga bilder från
undervattensfarkoster, insamling av data från olika sänkbara sonder och bojar och
undervattenstelefoni. I och med att det finns möjligheter att använda kraftfulla beräknings
system har möjligheterna att bedriva undervattenskommunikation ökat och system med hög
prestanda och höga datahastigheter utvecklats.

�
����	����
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Instutionen för Systemteknik, Linköpings
Tekniska Högskola, för Saab Bofors Underwater Systems AB i Motala. Examensarbetet
utfördes mellan tiden juni 2001 och januari 2002.

�
����������������
Detta arbete syftar till att undersöka förutsättningarna till att bedriva
undervattenskommunikation och att ta fram olika modeller och testa deras egenskaper samt
att välja ut en av modellerna och konstruera i hårdvara.
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I luft är radiovågor det som helt uteslutande används för att kommunicera med. Radiovågor
har dock begränsad möjlighet att tränga ner och fortplanta sig i vatten, vilket gör att det i
praktiken är omöjligt att använda dessa vid undervattenskommunikation. Det man istället
använder är ljudvågor som man med hjälp av olika hydrofoner sänder och mottager med.
Ljudvågor i vatten har dock en begränsad prestanda. Dess hastighet understiger 1500m/s och
dämpas mycket kraftigt av vattnet, vilket gör att det finns ett begränsat kommunikations
avstånd. Ett av de stora problemen med undervattenskommunikation är att
undervattenskanalen är långt från ideal. Då en ljudvåg färdas i vattnet utsätts den för ett antal
olika förvrängningar och störningar. Mottagaren kan till exempel vara skymd vilket leder till
stora variationer av den mottagna signalens styrka, havets botten och yta reflekterar
ljudvågorna vilket skapar flervägsutbredning, sändare och mottagare kan röra sig gentemot
varandra vilket leder till att överföringskanalen blir tidsvarierande. Dopplerskift i
bärvågsfrekvensen är ett annat fenomen.

�
��������	
I undervattenskommunikation kan man använda frekvenser från några hundra Hz till flera
hundra kHz. Detta gör att ljudsignalens våglängd (λ5�6�) kommer att vara i
stortleksordningen ett par centimeter till ett par meter. Detta leder till att hinder som yta,
botten, stenar m.m. befinner sig i samma storleksordning som ljudvågens våglängd.
Ljudvågorna kommer att reflekteras på många ytor och signalen som når mottagaren kommer
då att vara sammansatt av en stor mängd komponenter med olika fördröjning och signaleffekt.
Fenomenet som leder till att signalsyrkan varierar på grund av reflexernas interferens kallas
��	��������� ����� eller �	�� %������

�������s�����	���� ����� och ������ ����� är två andra typer av fädning som kan uppkomma.
�������s�����	��� � ����� uppkommer då flervägsutbredningen orsakar frekvensselektiva
dämpningar på signalen, det vill säga signalstyrkan varierar med frekvensen. Detta orsakas av
att mottagaren tar emot flera vågor, en direkt våg och en eller flera reflekterande vågor, som
fädar olika och oberoende av varandra. Detta gör att mottagarens spektrum inte bara förstärks
eller dämpas i sin helhet utan olika frekvenser påverkas också. ������ ������är då mottagaren
eller sändaren är helt skymda från varandra.

�
������������������������
Intersymbolinterferens är ytterligare en störning som ett ukoms kan råka ut för. Med
intersymbolinterferens menas att ett beroende mellan intilliggande datasymboler har uppstått.
Anledningen till detta är bland annat att impulssvaret för kanalen ofta är väsentligt mycket
längre än en symboltid.
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Det finns många olika system att tillämpa vid undervattenskommunikation. Den främsta
uppgiften med denna rapport är att studera digital undervattenskommunikation. Vi har därför
valt att studera olika typer av digitala system, där det finns tillgång till att använda DSPer eller
FPGAer för att detektera de sända meddelandet.

�
����������
En typ av system som använts från mitten av 1970-talet och fram till nu är den enligt bilden
nedan.

�����������-�	����$��������������	�������
	���

I denna modell används främst felrättande kodning för att minska felsannolikheten. Man
använder sig främst av olika multifrekvensskiftsmodellerade bärvågssignaler för att överföra
informationen där en viss frekvens motsvarar ett visst binärt tal. Demoduleringen kan både
vara ��7����	 vilket innebär att det krävs kännedom om bärvågens fasläge, eller ����7����	
där kännedom om bärvågens fasläge inte krävs. Koherent detektering ger en mer optimal
prestanda ur felsannolikhetssynpunkt men också en större komplexitet. Att man använder
frekvensskiftade signaler gör oftast att datatakten blir låg, upp till några kbits/s, men å andra
sidan får man ett robust system där man kan överföra data på ett längre avstånd.

Sändare Modulator

Överförings
kanal

DemodulatorMottagare
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Ett annat system som använts mer och mer på senare år är den enligt bilden nedan.

�����������-�	��������
�
��	! ��
��

Här har man utnyttjat de kunskaper som finns bl.a inom mobiltelefoni. Insignalen blandas ner
till basbandet och korskorreleras mot en känd datasekvens som finns med i det mottagna
meddelandet. Korskorrelationen görs för att hitta början av meddelandet. Då meddelandets
början hittats körs meddelandet in i en kanalutjämnare som adaptivt tar bort kanalens inverkan
på signalen. Efter kanalutjämnaren detekteras om det är en 1:a eller 0:a som är sänd. Här har
man också möjligheten att lägga in felrättande koder för att minska felsannolikheten. De
modulationstyper som främst används till denna systemlösning är multifasskiftsmodulering
(MPSK, Multi Phase Skift Keying) och differentiell fasskiftsmodulering (DPSK, Differential
Phase Shift Keying). Vid fasskiftsmodulering överförs meddelandet genom att bärvågens
fasläge antar vissa bestämda värden. Då man använder sig av MPSK, är man beroende av att
använda koherent detektering, vilket inte behövs vid DPSK. Med detta val av
undervattenskommunikationssystem kan datatakten avsevärt ökas och datatakter på upp till
20- till 40 kbit/s har uppnåts. En nackdel med att använda MPSK och DPSK är att
undervattenskanalen lätt kan förstöra meddelandet vilket gör att denna systemlösning lämpar
sig på kortare avstånd.

Sändare Modulator
Överförings

kanal

DemodulatorMottagare Utjämnare
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 �����������
Vid modulering med digitala signaler används ofta modulationsprinciper som kan ses som
speciella former av amplitud, frekvens och fasmodulering. Till skillnad från de analoga
modulationsformerna låter man bärvågens amplitud, frekvens och fas endast anta vissa
diskreta värden. Den digitala överföringskanalen har den fördelen att den inte påverkar
meddelandet som skickas, dock till kostnad av att ökad bandbredd krävs. Stora ansträngningar
har dock gjorts för att begränsa bandbredden genom effektivare kodning av informationen.
Detta kan ske genom att de i meddelandet redundanta delarna tas bort. Ytterligare en fördel
med digitala system är att överföringen kan ske med sekretess då det är relativt enkelt att
kryptera den digitala informationen som skall överföras på kanalen.

I detta kapitel skall vi titta närmare på olika former av digital bärvågsmodulation samt en rad
olika begrepp som hänger nära ihop med digitaltekniken. En av de stora fördelarna med
digitalt modulerade signaler är att dessa kan överföras på icke ideala, störda kanaler utan
nämnvärda kvalitetsförsämringar om bara kanalens bandbredd och det rådande signal- till
brusförhållandet uppfyller vissa minimikrav.

 
����	����1

Den komplexa akustiska undervattenskanalen har under de senaste 40 åren genomgått stora
undersökningar. Meningarna har gått isär om vilka kommunikationsmedel och metoder som
lämpar sig bäst. En trend inom undervattenskommunikationen går mot
multimodmodulationsmetoder som ger mindre robusta kommunikationssystem då en kanal
utsätts för kraftiga störningar, men också höga kommunikationshastigheter då
kanalförhållandena är goda. En förutsättning för att sådana system skall fungera är att
systemet är anpassningsbart till den miljö kommunikationen sker i. Adaptiva mottagarsystem
har visat sig användbara vid undervattenskommunikation.

Som en konsekvens av undervattenkanalens komplexitet har robusta system med låg
datahastighet dominerat undervattenskommunikationen från mitten av 1970-talet fram till
mitten av 1980-talet. Den tekniska förklaringen till varför man valde robusta system var att
man ansåg att den akustiska undervattenskanalen var för komplex för koherenta
modulationsmetoder. Det var därför som inkoherenta multifrekvensskiftsmetoder (MFSK,
Multiple Frequency Shift Keying)  användes fram till slutet av 1980-talet. Den tekniken
kräver dock stor bandbredd och datahastigheten överstiger sällan några kbps.

En av de stora vändpunkterna kom då det blev möjligt att adaptivt utjämna kanalens inverkan
på signalen i både rum och tid. Detta gjorde det möjligt att ha full koherent detektering med
hög datahastighet i kommunikationssystemet. Det har visat sig att man kan uppnå hög
datatakt med system som använder adaptiv utjämning med fullt koherenta, bredbandiga och
fasmodulerade signaler. Sådana system är speciellt kraftfulla vid akustisk
undervattenskommunikation på grund av att adaptiva mottagare bland annat kan utjämna
kanalens flervägsutbredning. Adaptiv utjämning har lett till att man kan överföra data över
kanaler med varierande egenskaper och under goda förhållanden med datatakter på över 40
kbps.

                                                          
1 Sea Technology, ”Towards Real Time Acoustic Video Telemetry”, Maj 2001.
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*��������������5��67�876���8�
Vid digital amplitudmodulation, PAM (Pulse Amplitud Modulation) eller ASK (Amplitud
Skift Keying) varierar amplituden 
8	9 som en funktion av informationen samtidigt som fasen
hålls konstant. Varje tecken motsvaras av ett bestämt värde på amplituden på så sätt att

8	95
N8	9� där funktionen 8	9 är en pulsform, sådan att 8	9≠0 endast för 0�≤� 	�≤� 2. Den
modulerade signalen blir då en summa av icke överlappande pulser.

*��������������
�9
���876���8�
Vid digital frekvensmodulation, MFSK (Multi Frequency Shift Keying) låter man frekvensen
vara beroende av informationen. För MFSK signal blir signalen,

∑ −+=
N

NGFF
�2		
	�	� )()cos()( ωω :��
	�������

där informationssymbolerna 
N�=  ± 1, ± 3, … ,± (M-1) och �G�5�ωG6�π�är frekvensdeviationen.
I FSK kan fasen göra språng för varje ny symbol. Detta ger ett onödigt brett spektrum.

*���%������������876���8�
Vid fasskiftsmodulering, PSK (Phase Shift Keying) överförs meddelandet genom att
bärvågens fasläge antar vissa bestämda värden. Vid den enklaste formen, binär PSK, antar
bärvågen ett av två faslägen som är skilda med 180°, det vill säga, bärvågen ändrar tecken. En
M:är digital fasmodulerad signal (MPSK) blir,

∑ −+=
N

NFF
�2		�	� )()cos()( φω :��
	�������

där pulsformen 8	9≠0 endast för 0�≤�	�;�2. Digital fasmodulation kräver koherent detektering.

*���*�����
�
���
������876���8�
För att undvika komplexiteten i koherent detektering kan man använda sig av DPSK
(Differentiellt fasmodulation). I detta system överförs data med diskreta faslägen på liknande
sätt som vid vanlig PSK men med den avgörande skillnaden att fasen för föregående symbol
används som fasreferens. Differentiellt fasskift är en icke koherent version av PSK. Metoden
eliminerar behovet av en koherent referenssignal genom att göra en differentiell kodning av
den binära meddelandesignalen. I DPSK är informationen kodad i förändringen mellan
symboler än i symbolernas position. I Figur 4.1 nedan visas en principskiss för hur en DPSK-
modulator ser ut:
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En mottagare för en DPSK-modulerad signal är uppbyggd enligt bilden nedan (Figur 4.2).
Här använder man fasläget hos den föregående databiten som referens när DPSK-signalen
blandas ner till basbandet. Fördröjningen i blocket märkt ”T” av den mottagna DPSK-
signalen skall vara lika med symboltiden. Bärvågen i den blandade signalen filtreras bort i ett
lågpassfilter.

T

LP-filter!

DPSK in Signal ut
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*�%�����"
Vid undervattenskommunikation är ASK främst användbar vid lodrät kommunikation där
kanalen är förhållandevis ekofri. Eftersom man överför meddelandet i signalens amplitud får
man problem då kanalen är störd av ekon. Då kanalen endast är störd av brus, kan
dataöverföringen förbättras med hjälp av felrättande koder, detta ger dock lägre datahastighet.
ASK används främst vid kommunikation mellan dykare, och mellan ytfartyg och dykare.

*�%���1�"
I många UKOMS använder man någon form av FSK. FSK är mindre känslig för
flervägsutbredning än ASK och är främst användbar då kommunikationen sker över långa
sträckor med många snabba fasförändringar. En FSK-signal är normalt inte en linjär funktion
av datat. Detta leder till exempel till att existerande adaptiva kanalutjämnare inte fungerar bra
med FSK. Vid dataöverföring brukar man i stället använda sig av felrättande koder för att
minska felsannolikheten vilket dock leder till låga datatakter.
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*�%�%�'�"
I undervattenkommunikation har man mer och mer börjat att använda olika typer av
fasmodulerade signaler mycket på grund av att PSK har ett bättre signal- till brusförhållande
än andra digitala modulationstyper. Jämfört med FSK är behovet av bandbredd också mindre.

I PSK är den digitala informationen representerad i signalens fasförändringar. Detta gör att
koherent detektering är nödvändig för att kunna ta tillvara fasinformationen av den mottagna
signalen. Detta gör att PSK är mer komplex att inplementera än andra modulationstyper. PSK
är också en modulationstyp som är känslig för flervägsutbredning vilket gör att den är mest
användbar på kortare avstånd. Adaptiva kanalutjämnare går också att använda på
PSK-signaler.

*�%�*��'�"
DPSK-kodning är speciellt användbar i kanaler med stor fädning. Att använda
DPSK-modulation gör att detekteringen av datasymboler blir okänslig för
amplitudförändringar av den mottagna signalen. Tyvärr är sannolikheten för fel större för
DPSK än vid koherent PSK vid samma S/N-förhållande, men man tjänar på minskad
komplexitet. Adaptiva kanalutjämnare går också att använda på DPSK-signaler.
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Vid överföring av en signal över en kanal distorderas signalen på grund av att kanalen är ett
dynamiskt system. Brus, intersymbolinterferens och fädning är några av de fenomen som en
signal utsätts för innan den tas emot i mottagaren. I många sammanhang förändras
överföringskanalens egenskaper med tiden då väder, vind och sändarens och mottagarens
positioner ändras. Kanalen kan då ses som ett tidsvariabelt FIR-filter vars koefficienter
varierar stokastiskt i tiden. För att motverka kanalens inverkan på signalen måste den
mottagna signalen utjämnas för att bli så lik den sända signalen som möjligt.

%
��(������'������
Mellan sändare och mottagare överförs den modulerade signalen med ljudvågor. Ljudvågorna
kommer att nå mottagaren längs flera vägar och med olika gångtider. Resultatet blir en
filterverkan som dels påverkar signalens amplitudspektrum, dels inför dispersion (spridning).
Överföringskanalen kan betraktas som ett linjärt, tidsvariabelt  filter.

���������

Den signal som passerar kanalen kommer därför att filtreras genom någon
överföringsfunktion,
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vilken ger upphov till intersymbolinterferens. Denna kan elimineras med hjälp av en
kanalutjämnare. Vid undervattenskommunikation är överföringskanalen okänd och
kanalutjämnaren måste således placeras på mottagarsidan.

&�I� � &
�I�

brus

mottagaresändare

kanalutjämnare

kanalutjämnarens placering
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Kanalutjämnaren uppskattar kanalens överföringsfunktion,�&8�9. När skattningen gjorts exakt,
det vill säga när &8�95&<8�9,�kan en fullständig invertering av kanalens överföringsfunktion

                                                          
2 Modulation, Demodulation och Kodning.

Sändare
Kanal 
&�I�

Mottagare

Modell för överföring av signal genom en kanal med linjär distorsion
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göras. Utjämnaren är ofta ett FIR-filter av ordning �=>�. Den erforderliga filterlängden, det
vill säga ordningen +1, beror på längden av kanalens impulssvar.

) ))

c-N c-N+1
cN

*   yn

xn

����������(��! ���
�
��	! ��
��

I framställningen nedan används tidsdiskreta signaler eftersom de allra flesta utjämnare
implementeras som tidsdiskreta system. Signalerna samplas vid tidpungterna 	5�2? där
�=0, 1,… etc. Tidsavståndet mellan samplen är 2. Vid varje realisering av överföringskanalen
ges utsignalen vid tidpunkt � av en faltning mellan insignalen @Q och utjämnarens impulssvar,
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1L

LQLQ
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	�������
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+�������6�7:����7
�8������6�;:����

Hur ställer man in filterkoefficienterna? Det finns en hel uppsjö av olika typer av algoritmer
för att ställa in dessa filterkoefficienter (filtertappar). Jag har valt att studera två vanliga
algoritmer för adaptiva kanalutjämnare, dels LMS-algoritmen (Least-mean-square), dels den
normaliserade LMS-algoritmen. Dessa två algoritmer är mycket enkla i sin uppbyggnad och
används främst i realtids system.

Problemet med att ställa in utjämnaren kan formuleras som ett minsta kvadratproblem.
Filterkoefficienterna i utjämnaren väljs så att den minsta kvadratiska avvikelsen erhålls
mellan den utsända signalen och signalen på utjämnarens utgång, det vill säga, den signal som
kommer från utjämnaren skall överensstämma så mycket som möjligt med den signal som går
in i kanalen. I och med att filtertapparna ställs in på detta sätt riskerar man inte att förstärka
det brus som inkommer från kanalen då en brusökning skulle öka den kvadratiska avvikelsen.

Nu har man inte tillgång till den utsända signalen på mottagarsidan varför man i praktiken får
välja en referenssignal. För att beräkna kanalens parametrar och åstadkomma utjämnarens
initiering jämförs den mottagna signalen med referenssignalen som finns lagrad i mottagaren.
Utjämnaren tränas sedan mot denna kända träningssekvens som finns med i det sända
meddelandet. Träningssekvensen är oberoende av kanalen eftersom sändaren och mottagaren
har identiska sekvenser. Efter initieringsfasen kan det detekterade meddelandet utgöra en
referens förutsatt att felsannolikheten är tillräckligt liten. Detta förutsätter en nödvändigtvis
inte fullständigt korrekt inställd utjämnare så att detekteringen kan göras utan symbolfel.
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Förutsatt att överföringskanalen inte ändrar sig snabbare än att utjämnaren hinner följa efter,
eller att bruset inte blir för stort, kommer systemet att följa kanalens förändringar utan att en
ny träningssekvens behöver sändas ut. Ett exempel på en adaptiv utjämnare av denna typ visas
i figur 5.4.

utjämnare detekto r

adaptions- 
algoritm
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������������
	����
�
��	! ��
��

Denna typ av utjämnare är beslutsstyrd och med hjälp av de fattade besluten kan en felsignal
bildas:

QQQ
-�� −= � :��
	�������

I formlerna används indexet � för att markera de värden på olika parametrar som gäller vid
tidpunkten 	Q. Antag att ett relevant mått på felet är det kvadratiska medelfel vilket kan
uttryckas som ett prestandamått AQ�för varje realisering ��vid tidpunkten 	Q:

{ }2

QQ
�:A =  :��
	�������

Detta prestandamått är användbart för både reella och komplexa insymboler. I lösningen
tillåts filterkoefficienterna att vara komplexa. Skälet är att utjämningen då kan göras efter
nedblandning till basbandet. Utjämnaren kan då arbeta med synkron- (I) och
kvadraturkomponenterna (Q) i signalen. Utjämningsfiltret kommer då att bestå av fyra FIR-
filter. Impulssvarets real- respektive imaginärdelar kommer vardera att svara mot
filterkoefficienterna i två av filtren.

Prestandamåttet AQ är en kvadratisk funktion av utjämningskoefficienterna %L. Med detta
kriterium kommer inte bruset att förstärkas. För att finna de filterkoefficienter som minimerar
AQ utgår vi från ekvationen ovan. Med vektorer kan filtrets utsignal skrivas:
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Hermetiskt transponat utnyttjas eftersom vektorerna kan vara komplexa. Detta ger:
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där CTn={c-N, … , cN}, XT
n={xn-N, … , xn+N) och :CBQB

+
QD5#Q är autokorrelationsmatrisen.

&Q kan vara en komplex vektor för att I- och Q-kanalerna ska kunna utjämnas samtidigt.
Godhetstalet AQ skall vara så litet som möjligt och eftersom AQ är en kvadratisk funktion av &Q

finns det endast ett globalt minimum. Då finns det en entydig vektor &Q, det vill säga
filterkoefficienter, som minimerar ovanstående ekvation och den kan hittas om man sätter
gradienten till noll:

{ } { }
QQQQ

+

QQQQ

Q &#7&BB:�B:
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2222...0 * +−=+−=== ��������������:��
	������.

De bästa filterkoefficienterna ur minsta kvadratsynpunkt,�&Q
�RSW, som löses ut ur ovanstående

ekvation ges av:

QQ

RSW

Q
7#& 1−=  :��
	������'

Ekvationssystemet kallas normalekvationerna och är lösbart om matrisen #Q är icke singulär,
det vill säga, ��	E#QF≠,�

+�����.
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Normalekvationerna kan lösas direkt med matrisinvertering eller med någon gradientmetod.
Ekvationen AQ som skall minimeras, har ett kvadratiskt beroende på &. För en kvadratisk
kurva gäller att minimum är det enda ställe där derivatan är noll och för att finna denna punkt
skall man gå i negativ riktning om derivatan är positiv och i positiv rikting om derivatan är
negativ. Enligt �	����	����%��	-algoritmen kan &Q uppdateras rekursivt på följande sätt:

)(1 QQQ
A��
�&& µ−=+  :��
	������+

där µ är en stegstorlek eller förstärkningsfaktor. För att garantera att minimum hittas måste µ�i
princip gå mot noll. Detta ger dock en långsam konvergens varför en kompromiss måste
göras, där man till exempel använder stora värden på µ långt från minimum och minska µ
allteftersom resultatet närmar sig minimum.

Gradienten har vi beräknat tidigare och med den insatt i ekvationen ovan får vi:

)(21 QQQQQ
&#7&& −−=+ µ � :��
	�������,

En rekursiv uppdatering av filterkoefficienterna är också av fördel när man vill följa icke
stationära signaler, till exempel då sändare och mottagare rör sig i förhållande till varandra.

Autokorrelationsmatrisen #Q och vektorn 7Q är väntevärden. Förutsatt att ändringen är
långsam relativt samplingstakten kan väntevärdena approximeras med hjälp av ändliga
tidsserier. Det enklaste sättet är att använda de momentana värdena, det vill säga, en tidsserie
bestående av ett sampel, och sedan sätta:
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Använder vi de två senaste ekvationerna och sättet ihop dem, ger det:
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Detta ger Least Mean Square- algoritmen:
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Det kan noteras att initieringen inte behöver ske som det beskrivits i algoritmen ovan.  Om
man till exempel någorlunda vet de optimala värdena för filterkoefficienterna kan dessa
användas till &�, vilket leder till ett reducerat antal itereringar för att nå de optimala värdena.
Nedan visas en figur för en adaptiv utjämnare för reella signaler baserad på LMS-algoritmen.
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Blocket � i figuren ovan utgör en ackumulator för tapp � av totalt �=>� tappar:
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I LMS-algoritmen ingår en återkopplingsslinga och algoritmen kan därmed bli instabil. Därför
är det av betydelse att förstå hur slingans egenskaper påverkas av förstärkningsfaktorn µ . För
att studera LMS-algoritmens konvergensegenskaper kan man studera hur filterkoefficienterna
svarar på en förändring i insignalen. Genom att studera koefficienternas impulssvar till den
homogena lösningen till differensekvationen som bildas av ekvation 5.10 kan man få fram ett
villkor för att algoritmen skall konvergera. Villkoret nedan är ett nödvändigt villkor för att
algoritmen skall konvergera:

max

1
0

λ
µ <<  :��
	��������

där λmax är det största egenvärdet till autokorrelationsmatrisen #Q. Ekvationen ovan gäller
endast för korta tidsavsnitt i signalen och är därför inte ett tillräckligt villkor för stabilitet.
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Den vanliga LMS-algoritmen kan i vissa fall ha en låg konvergenshastighet. För att öka
konvergenshastigheten utan att behöva uppskatta insignalens korrelationsmatris, är en
variabel förstärkningsfaktor en bra lösning. Den normaliserade LMS-algoritmen konvergerar
normalt fortare än den vanliga LMS-algoritmen på grund av att den utnyttjar en variabel
förstärkningsfaktor. Den normaliserade LMS-algoritmen ges av:
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Parametern γ införs för att undvika att förstärkningsfaktorn blir för stor då XH
nXn blir liten.

Värdet på µQ väljs inom området 0<µQ≤2 för att garantera konvergens. En nackdel med denna
algoritm är att den innehåller en division. En division är en svår operation att genomföra då
man använder programmerbar logik, till exempel en FPGA, för att utföra algoritmen. Då kan
det vara enklare att använda den vanliga LMS-algoritmen. Problemet med division
uppkommer dock inte om man använder sig av signalprocessorer.

%
 ���������+������������'������
Den typ av utjämnare som vi hitintills har beskrivit är en utjämnare av linjär typ. Det finns en
vidareutveckling av den linjära utjämnaren som kallas för en /����	�3	�����
���	! ��
��,
även förkortad DFE (��%����������/
%��:4�
��H��) vilken visas i figur 5.6 nedan.
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En DFE är uppbyggd kring ett ��
�3	����	�� (FF) och ett återkopplad 0
�3	����	�� (BF). Mitt
emellan dessa sitter en detektor som beslutar om den mottagna biten är en 1:a er 0:a. Tanken
med en DFE är att då ett bitbeslut har tagits försöker det återkopplade filtret (0�) att ta bort
den beslutade bitens inverkan på efterföljande symboler. Återkopplingsdelen använder
således tidigare detekterade bitar som insignal. Detta kan dock ge problem om ett felaktigt
bitbeslut görs eftersom utjämnaren då kompenserar för en felaktig bit, något som kan leda till
ytterligare felbeslut.

En DFE har generellt en bättre prestanda än en linjär utjämnare.

%
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Då man sänder ett meddelande till en mottagare sänder man också med en känd
träningssekvens som även finns lagrad i mottagaren. Den kända träningssekvensen i signalen
används på tre sätt. Dels för att träna kanalutjämnarens filterkoefficienter, dels till att hitta den
mottagna signalen och synka att den mottagna signalen mot kanalutjämnaren.

Det man gör är att man korskorrelerar den mottagna signalen mot den kända
träningssekvensen för att hitta ett beroende och där beroendet är som störst finns oftast början
av meddelandet.

Korskorreleringen mellan två vektorer som är oberoende av varandra vid varje samplingstid
ges av:
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Vektorn � har längden ), index från 1 till ), och � har längden =, index från 1 till =.
Korskorreleringen mellan dessa skapar  - som har längden )+=-�, � och � är noll utanför
deras områden.
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För att kunna konstruera ett kommunikationssystem måste man ha kunskap om det medium
som kommunikationssystemet kommunicerar i. Vatten är ett mycket komplext medium där
ljudhastigheten beror på temperatur, djup och salthalt. Temperaturen å sin sida beror också på
djup, tid, plats och väderförhållanden. Havets yta kan variera från att vara en spegelblank
reflektor till att vara mycket turbulent yta som sprider ljudvågen på ett slupmässigt sätt.
Havets botten har också en varierande sammansättning med branter och ojämnheter som
också påverkar ljudöverföringen. Kombinationen av ljudets egenskaper i vatten och havets yta
och botten samverkar för att skapa den miljö som akustiska transmissionssystem
karakteriseras av.

1
��/'������$����	$�����&�����3

Ljudets hastighet i vatten är beroende av vattnets densitet ρ och dess volymelasticitetsmodul
0 enligt:

ρ
0

� = �:��
	����"��

I havet är varken volymelasticitetsmodulen, 0? eller vattnets densitet, ρ, konstant. Densiteten
varierar med den kemiska sammansättningen av vattnet och volymelasticitetsmodulen varierar
med temperaturen och trycket.

Ett antal teoretiska antaganden och experiment har gjorts för att fastställa ljudhastigheten i
vatten och ett antal ekvationer har tagits fram. Ett exempel på en ekvation är:

H�2222� 017.0)35)(012.039.1(0003.0055.06.41449 32 +−−++−+= �������:��
	����"��

där � = ljudets hastighet, m/s
2�= temperatur, °C
� = salthalt, delar per tusen
H = djup, m

I denna ekvation är temperaturen en funktion av djupet vars temperatur varierar från luftens
temperatur vid ytan till nästan frysgrader vid botten. Salthalten i vattnet varierar endast
marginellt med djupet men kan påvisa stora variationer vid utlopp från till exempel floder. I
Östersjön som har en salthalt på 0,5 procent och en temperatur på 18 °C är ljudhastighet på tio
meters djup 1480 m/s.

                                                          
3 William S. Burdic, ”Underwater acoustic system analysis”, Prentice-Hall, 1984, sid 127.
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I figur 6.1a nedan visas en reflektion av en akustisk våg mot en spegelblank yta. På grund av
den stora skillnaden av impedans mellan vatten och luft kommer reflektionskoefficienten att
vara nära –1. Den akustiska signalen vid punkten # som är resultatet av reflektionen, kan ses
härstamma från en punktkälla som är spegelbilden av källpunkten med samma amplitud men
med motsatt fas.

I figur 6.1b nedan visas en reflektion mot en ojämn vågyta. De akustiska signalerna
reflekteras på ett slumpmässigt sätt mot den ojämna ytan. Detta resulterar i att den motagna
signalen vid punkten # har en lägre intensitet och tycks komma från en utsmetad yta som är
spegelbilden utav källpunkten. Om vågytan är mycket ojämn kommer den reflekterade
signalen att utbreda sig mycket vilket leder till en stor intensitetsförlust vid #.

������"������������
��������	��
������
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Från oceanografiska data och statistiska egenskaper av havsytan, med ett antal antagna
vindstandardförhållanden, har ett utryck för den akustiska förlusten vid reflektion av
ljudvågen vid havets yta gjorts. Uttrycket är en funktion av våghöjd och akustisk frekvens och
ges av:

( )[ ]2
3

0234.01log10 �G
�

−−=α  :��
	����"��

där αs = ytreflektions förlust, dB
  ��5�akustisk frekvens, kHz
 G5�medelvärde av vågdals till vågtopps höjd, ft .

Ekvationen har en del begränsningar och är gjord efter små infallsvinklar. Den bör inte heller
användas för förluster över 3 dB. Vid 25 kHz är medel dämpningen vid havsytan cirka 3 dB
vid en våghöjd av 1 fot och en infallsvinkel på mellan 3° och 18°. Det som kan noteras är att
med en frekvens runt 500 Hz och med våglängder större än våghöjden är förlusten nästintill
noll.
                                                          
4 William S. Burdic, ”Underwater acoustic system analysis”, Prentice-Hall, 1984, sid 130.
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Reflektionen av akustiska ljudvågor som sker mellan vatten och luft är ganska enkel jämfört
med den reflektion som sker mellan vatten och havets botten. Den process som sker vid
reflektion mellan vatten och botten är mycket komplex även om botten är helt plan. De
impedansskillnader mellan vatten och botten som finns skiljer sig mindre från varandra än de
skillnader som är mellan vatten och luft. Detta leder till att delar av den akustiska vågens
energi absorberas av bottnen och resten reflekteras tillbaka till vattnet. Den energi som
absorberas av bottnen kan också stöta på olika bottenlager vilket gör att energin absorberas
eller reflekteras ytterligare. Den reflekterade vågen får också en ändrad amplitud och
fasvinkel jämfört med den infallande vågen.

Det finns olika typer av bottnar som alla har olika egenskaper. De reflektionsförluster som blir
beror dels på bottnens beskaffenhet dels på vågens infallsvinkel. De reflektionsförluster som
blir av en infallande våg kan beskrivas med följande ekvation:

#/ log20−=α � :��
	����"��

#�anger den reflektionskoefficient i dB som gränssnittet mellan vatten och botten har.

Reflektionskoefficienten ges av:

( ) ( )

( ) ( )
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I
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Z1 och Z2 anger vattnets och bottnens karakteristiska impedansen och θL och θW�anger vågens
in- och utfallsvinklar enligt figur 6.2 nedan:

������"���#�����	����
���!���3��������$����3�������
��	�3�� 	����

                                                          
5 William S. Burdic, ”Underwater acoustic system analysis”, Prentice-Hall, 1984, sid 139.
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Vattnets och bottnens karakteristiska impedanser ges av produkten mellan mediets densitet ρ
och ljudhastigheten  �, det vill säga:

�I *ρ=  :��
	����"��

där vatten har den karakteristiska impedansen av 1.5*10^5 g/cm^2-s.

Beroende på att vatten har en lägre ljudhastighet än till exempel sand, sten och lera kommer
den infallande vinkeln θ� mellan vattnet och bottnen att ha en kritisk vinkel. Alla infallande
ljudvågor under den kritiska vinkeln kommer att totalreflekteras vilket leder till att vi
teoretiskt inte får några reflektionsförluster. Den kritiska vinkeln ges av:
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där θF�= kritisk vinkel, grader
&�= ljudets hastighet i vatten, m/s
&�= ljudets hastighet i bottnen, m/s .

I den modell som presenterat ovan har inte hänsyn tagits till ljudvågens frekvens. I
verkligheten är dämpningen frekvensberoende, med en ökad dämpning vid ökad frekvens för
de flesta typer av bottenmaterial. Nedan följer tabell6 6.1 med olika bottentyper och deras
dämpning vid frekvensen 24 kHz.

Bottentyp Dämpning vid 24 kHz
lera 16 dB
lera-sand 10 dB
sand-lera 6 dB
sand 4 dB
sten 4 dB

2
/����"���� ��������������
�/�		����
	���
�

1
 �������������#$���������	��&��'��&+	�����&�����7

En ljudvåg som färdas i havet blir fördröjd, distorderad och försvagad under dess färd.
Absorbtions- och spridningsförluster beskriver två av de många fenomen som en ljudvåg
utsätts för under utbredning i havet. Absorbtionsförluster beror främst på att vattnet dämpar
ljudsignalen, men också luftbubblor alstrande av ytan, submarina organismer, plankton, lösa
partiklar och diffunderande vattenskikt spelar roll. Spridningsförluster orsakas av ljudvågens
utbredning i havet och då av geometriska orsaker.

Ljudvågens förlust beskriver den försvagning som ljusvågen utsätts för mellan källan och ett
avstånd längre bort. Om I0 är intensiteten vid ljudkällan och I1 är intensiteten vid en avlägsen
punkt, ges spridningsförlusterna av:

                                                          
6 Robert J. Urick, ”Principles of underwater sound”, Mc Graw Hill, 3e upplagan, 1983, sid 143.
7 Robert J. Urick, ”Principles of underwater sound”, Mc Graw Hill, 3e upplagan, 1983, sid 99
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0log10  :��
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där 2( står för engelskans 	�
����������� ������Eftersom I0 och I1 är intensiteter skall de ses
som tidsmedelvärden. För en kort puls måste tidsmedelvärdet vara lång nog att inkludera
flervägsutbredningseffekter som orsakar distorsion av den motagna signalen.

/�+�����:�����5��7����
Om vi antar att ljudvågen sprids sfäriskt i vattnet, utan absorbtionsförluster, kommer den
utsända effekten vid avståndet �� vara lika stort som vid avståndet ��, det vill säga:

2
2

21
2

1 **4**4 J�J�� ππ ==  :��
	����"�'

där �� är antaget vara vid en meters avstånd från källan.

Då ges de sfäriska spridningsförlusterna av:
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1 log20log10log10 ��
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/�+���<>��7�����5��7����
Då utbredningsmediet är plant, med en övre och undre yta, är ljudvågsutbredningen
cylindrisk. Då kommer ljudvågen att anta ett cylindriskt utbredningssätt vid ett visst avstånd
från ljudkällan. Om G anger vattnets djup, kommer ljudvågens effekt vid ytan vid avstånd r1

vara lika med den effekt som paserar ytan vid avstånd ��, dvs.:

2211 ***2***2 JG�JG�� ππ == � :��
	����"��,

där �� är antaget vara vid en meters avstånd från källan. Då ges de cylindriska
spridningsförlusterna av:
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1 log10log10 �
J
J

2(� =





= � :��
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Sfäriska spridningsförluster kan man anta då avståndet är kort mellan sändare och mottagare,
medan cylindriska spridningsförluster kan antas vid långa sändningsavstånd.

1
%�������������"�������8

Ljudvågens absorptionsförlust i vatten är en process då akustisk energi omvandlas till värme
och är därmed en verklig förlust av akustisk energi när ljudvågen fortplantas i vattnet. Om vi

                                                          
8 L Guieysse, P Sabathe, ”Hydroakustik”, Kungl marinförvaltningen, 1965, avsnitt II:4.
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betraktar rent havsvatten, det vill säga ett vatten utan luftbubblor, partiklar, plankton etcetera,
ges absorptionsförlusterna av:

�
2(
 *= � :��
	����"���

där 
 = logaritmisk absorptions koefficient, dB/km
�  = avstånd,  km.

Absorptionskoefficienten är beroende på vattnets temperatur och ljudvågens frekvens och
utifrån statistiska beräkningar och approximativa formler har en ekvation framtagits som
beskriver absorptionskoefficienten:

18

*17.0 2

+
=

2
�


  :��
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där ��5�ljudvågens frekvens, kHz
2�=vattnets temperatur, °C.

Formeln gäller främst i frekvensområdet 1 till 20 kHz. För frekvenser, � > 1 MHz, är
absorptionskoefficienten för havsvatten mycket nära den för rent vatten, då 
�≈���,K���dB/km.
Vid dessa frekvenser har absorptionen ett mycket högt värde och har få användningsområden
inom hydroakustiken. Vid låga frekvenser blir 
 mindre och mindre och dämpningen blir
huvudsakligen beroende på spridning och brytning.

1
1�)������������	9

Vi kan slutligen lägga ihop dämpningarna som beror på absorption och spridning 82(
>2(�9
och få den så kallade normalutbredningslagen. Normalutbredningslagen  innebär inte att den
utgör något normalfall som man hittar i praktiken utan den är mer allmänt vedertagen. Den
ges då med sfärisk utbredning av:


��2( += log20  :��
	����"���

och med cylindrisk utbredning ges den totala dämpningen av:


��2( += log10 . :��
	����"���
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En hydrofon som placeras i havet kommer att generera en utsignal som under långa
tidsperioder kommer att vara störd av brus. Brusets amplitud kommer att variera
slumpmässigt i tiden, vilket gör att endast statistiska beskrivningar kan göras på de
observationer som görs. Den observerade elektriska signalen är resultatet från elektriskt brus
som genereras i mottagaresystemet och akustiskt brus som orsakas av slumpmässiga
tryckskillnader i havet vid olika hydrofonplaceringar.

                                                          
9 L Guieysse, P Sabathe, ”Hydroakustik”, Kungl marinförvaltningen, 1965, avsnitt II:2.
10 William S. Burdic, ”Underwater acoustic system analysis”, Prentice-Hall, 1984, sid 297.
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Många akustiska signaler i havet har brus av liknande karaktär. Termen omgivande brus
refererar till brus som blir kvar då man har identifierat alla lätta identifierbara ljud källor och
eliminerat dem. Många fartyg som är närvarande på behörigt avstånd och som är utsprida på
ett slumpmässigt sätt kan ses som omgivande brus. Brus producerat av ett närliggande skepp
kan däremot lätt identifieras och betraktas och behandlas som en enskild signal.

/�����":������8���9��7
�?�6�
Källan till omgivande brus är både naturliga och gjorda av människan. Bland de naturliga
källorna kan bland annat nämnas seismologiska störningar, havsytans rörelser orsakat av
vinden och termisk aktivitet av vattnets molekyler. Biologiska bruskällor finns också, så som
fiskar, krabbor och andra däggdjur.

Man kan dela in brusspektrumet i tre band. Det lägsta bandet är från 1 Hz till ett par
hundra Hz. Det mellersta bandet är upp till 50 kHz och det övre bandet är allt ovanför 50 kHz.
Den dominerande ljudkällan i det lägsta bandet orsakas av fartyg på stora avstånd. I djupa hav
orsakar fartyg på stora avstånd en bred brusspik i området runt 30 Hz som faller snabbt efter
100 Hz, se figur 6.3 nedan11.

������"���0������	���

Imellan frekvensbandet orsakas det omgivande bruset främst av vindens verkan på vågorna.
Vindrelaterat brus har en central spik vid 500 Hz och sjunker sedan sakta med en -5 till
-6 dB/oktav vid högre frekvenser. I frekvenser över 50 kHz domineras bruset av termiskt
brus, orsakat av termiska rörelser i vattenmolekylerna. Det termiska bruset ökar med
6 dB/oktav då frekvensen ökar.

                                                          
11 William S. Burdic, ”Underwater acoustic system analysis”, Prentice-Hall, 1984, sid 301.
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För ett system i rörelse med hastigheten � kommer fädningen att variera mycket frekvent, med
successiva minimum och maximum. Den mottagna signalen kommer att ha ett fasskift som
varierar linjärt med tiden. Detta leder till en frekvensoffset som allmänt kallas dopplerskift.
Bärvågsfrekvensen �F kommer att skiftas från �F till �F ± �G, där dopplerfrekvensen ges av:

θ
λ

cos
�

�
G
=  :��
	����"��"

där �G= doppler frekvensen, Hz
� = motagarens hastighet, m/s
λ = ljudvågens våglängd, (λ5�6�), m
θ = vinkel mellan ljudvågens riktning och mottagarens färdriktning.

Då mottagaren rör sig från sändaren är dopplerskiftet negativt och då mottagaren rör sig mot
sändaren är dopplerskiftet positivt. Om till exempel bärvågen har en frekvens på 15 kHz och
mottagaren rör sig med en hastighet på 30 m/s (100km/h) ligger dopplerfrekvensen maximalt
på 300 Hz. Detta innebär att den motagna bärvågsfrekvensen varierar maximalt mellan 14.7
till 15.3 kHz.
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För att kunna simulera ett kommunikationssystem i Matlab med hjälp av simulink bör man ha
en bra kanalmodell att simulera med. I detta avsnitt skall vi försöka att teoretiskt ta fram en
enkel kanalmodell som kan användas vid dessa simuleringar.

2
��)�������������	������������
Kanalens impulssvar 78	9 kan ses enligt modellen nedan.

�������� ����
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Kanalmodellen är en så kallad multivägsmodell, det  vill säga, en inskickad signal @8	9 i
modellen ger upphov till en utsignal -8	9 som består av en eller flera mottagna signaler som är
inbördes tidsförskjutna och dämpade. Kanalen är ett slumpmässigt tidsvarierande linjärt
system och kan beskrivas med impulssvar 78	9� enligt ekvation 7.1. Att kanalmodellen är
tidsvarierande beror på att havet är ett ständigt förändligt medium som varierar i tiden, men
om man ser till en enskild realisering 7N8	9 av impulssvaret kan modellen ses som ett
tidsinvariant system.
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Koefficienten 
Q� och tidsförskjutningen 	Q är slumpmässiga parametrar som antas vara
konstanta för varje enskild realisering � av 78	9� Parametrarna 
Q och 	Q antas vara oberoende
av frekvens och oberoende av varandra. 
Q�antas också ha medelvärdet noll och är oberoende
av varje 
P�för alla � ≠ �. För varje enskild realisering 7N8	9 antas systemet vara tidsinvariant
och tidsskillnaden 	1�L�	� antas också vara liten i förhållande till den totala tidsperioden.
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Om @8	9 är en stokastisk gaussisk process med medelvärdet noll och variansen σ2 ges
systemets utsignal av:
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På grund av att impulssvaret 7N8	9 är tidsinvariant för varje enskild realisering �, kommer
utsignalen HN8	9 att vara en stokastisk ergodisk gaussisk process.

2
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Betrakta det tidskontinuerliga impulssvaret 78	9�samt det tidsdiskreta impulssvaret 78�9?�vilka
erhålls genom likformig sampling med sampelperioden 2, det vill säga:

)()()( �27	7�7
Q7W
== =  :��
	����.��

Den diskreta kanalmodellen arbetar med en sekvens av samplade diskreta insignaler @8�9�för
att producera en sekvens av diskreta utsignaler, H8�9.

Kanalens impulssvar 78�9 kan ses enligt modellen nedan.
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Kanalen är ett slumpmässigt tidsvarierande tidsdiskret linjärt system, som för varje realisering
� kan beskrivas med impulssvar 78�9�enligt:
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Koefficienten 
M�och talet �M är slumpmässiga parametrar som antas vara konstanta för varje
enskild realisering � av 78�9� Parametrarna 
M och �M antas vara oberoende av
samplingsfrekvens och oberoende av varandra. 
M� antas också ha medelvärdet noll och är
oberoende av varje 
O� för alla � ≠ l. För varje enskild realisering 7N8�9 antas systemet vara
tidsinvariant och tidsskillnaden �-� L� �� antas också vara liten i förhållande till den totala
tidsperioden. Om @8�9 är en stokastisk gaussisk process med medelvärdet noll och variansen
σ2 ges systemets utsignal av:
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På grund av att impulssvaret 78�9 är tidsinvariant för varje enskild realisering �, kommer
utsignalen HN8�9 att vara en tidsdiskret stokastisk ergodisk gaussisk process.
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Akustiska undervattenskommunikationssystem detekterar ljud genom att känna av den
akustiska energin som sändaren sänder. För att kunna anpassa en kanalmodell med till
exempel uppmätta data måste man ha klart för sig orsaken till de signalförluster och
tidsförskjutningar som havet orsakar. Om vi studerar den tidskontinuerliga kanalmodellen,
enligt ekvation 7.1, kan vi se att den första termen 
�δ8	*	�9 orsakas av direktvågen från
sändaren där 
�� är en konstant som anger förhållandet mellan mottagen ljudintensitet och
skickad intensitet för direktvågen. δ8	*	�9 anger vid vilken tidpunkt från tiden 	� som ljudvågen
skickades till att den mottogs av mottagaren vid tiden 	�. De efterföljande termerna, 
�δ8	*	�9 +
… +�
1δ8	*	19? motsvarar de mottagna flervägsutbredningar som sker av ljudvågen. Det är de
ljudvågor som reflekteras mot ytan, botten och andra föremål och som reflekteras in mot
mottagaren enligt figur 7.3.
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Q�anger förhållandet mellan mottagen och skickad intensitet av ljudvågen vid tidpunkten 	Q
enligt:
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där 
Q = förhållande mottagen och skickad intensitet, konstant
JV�5�Skickad intensitet�vid sändaren, Pa
JP5�Mottagen intensitet vid mottagaren, Pa.

Den mottagna ljudintensiteten fås ur:

2(�(J
P

−=)(log10 10 � :��
	����.�.

där �(= Utsänd ljudintensitet från sändare, dB
2(= Transmissions förluster i vattnet, dB.

Den skickade ljudintensiteten ges av:

�(J
V
=)(log10 10 � :��
	����.�'

Modellen för att bestämma konstanten 
Q�har vissa brister. Den tar till exempel inte hänsyn till
eventuellt brus som kanalen är utsatt för.
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För att kunna göra simuleringar med simulink i Matlab har vi skapat ett antal
utbredningsmodeller för vågutbredning. Varje modell består av ett diskret antal filtertappar,
där varje enskild filtertapp bestäms av sin tidsfördröjning och dämpningsfaktor. Modellerna är
framtagna efter den kanalmodell som bestämdes i kapitel 8 och efter teorin om vågutbredning
i kapitel 7.

Kanalmodellerna är från vänster till höger: 	�3�	�3���
�
�,� �
�
�������� och �
�
��������
med multipath:
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Den systemlösning vi valt att titta närmare på är utvald efter ett antal kriterier och krav som vi
satts upp, nämligen:

• Systemet skulle kunna överföra data med hög hastighet, på avstånd upp till 1 km.
• Systemet skulle vara enkelt uppbyggt för att kunna implementeras i en FPGA.
• Systemet skall kunna provas med hjälp av ett ljudkort på en PC.

För att klara dessa krav valde vi att använda mig av DPSK som modulationstyp. Med DPSK
försvinner behovet av koherent detektering vilket förenklar implementeringen avsevärt. Efter
att signalen blandats ner till basbandet med DPSK-demodulatorn kan en kanalutjämnare med
fördel användas för att minska felsannolikheten vid dataöverföring. Som kanalutjämnare
valde vi en beslutsåterkopplad utjämnare med 10 tappar i både framåt- och bakåtfiltret. Den
beslutsåterkopplade kanalutjämnaren har betydligt bättre prestanda än en linjär utjämnare
samtidigt som det är en marginell skillnad i implementeringsgrad. Med denna systemlösning
går det också att använda felrättande kodning för att ytterligare sänka felsannolikheten vid
dataöverföring. På bilden nedan visas en blockuppbyggnad av den simuleringsmodell som
simuleringarna gjorts med i simulink. En förteckning av vad de olika blocken har för funktion
finns nedan.
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Randomdata: Genererar slumpmässiga binära symboler med en hastighet av
5512 symboler/sekund

DPSK-mod: Differentiell fasskiftsmodulator, sänder 5512 symboler/s med en
bärvågsfrekvens på 11025 Hz vid en samplingsfrekvens av
44100 Hz.

Kanal: Överföringskanal enligt utbredningsmodeller i kapitel 8.1.

Brus: Adderar vitt gaussiskt brus till kanalen.

A/D: Analog till digital omvandlare som samplar med frekvensen
44100 Hz. Detta ger fyra gångers översampling av bärvågen

BP-filter: 6:e ordningens bandpassfilter av FIR-typ. Nedre gränsfrekvensen
är 6025 Hz och den övre gränsfrekvensen är 16025 Hz.

DPSK-demod: Differentiell fasskiftsdemodulator. Blandar ner insignalen till
basbandet enligt modellen i kapitel 4.2.4. LP filtret i demodulatorn
är av FIR typ, första ordningen med gränsfrekvensen 5512 Hz för
att garantera att bärvågen filtreras bort.
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ff: Framåt filter. Det första filtret i den beslutsåterkopplade
kanalutjämnaren. Framåtfiltret har 10 tappar och är uppbyggt
enligt modellen i kapitel 5.5.

bf: Bakåt filter. Det andra filtret i den beslutsåterkopplade
kanalutjämnaren. Bakåtfiltret har 10 tappar och är uppbyggt enligt
modellen i kapitel 5.5.

Detektor: Avgör om inkommande signal är en etta eller en nolla.

Träningsekvens: Den träningssekvens som kanalutjämnaren tränas mot.

Simuleringarna är gjorda med en vanlig PC med hjälp av simulink i Matlab. För att förenkla
tester och analyser av undervattenskommunikationssystemet har vi valt att använda ljudkortet
på PC:n. Ljudkortet kan spela in och spela upp ljud och har en maximal samplingsfrekvens på
44100 Hz. Simuleringarna i simulink är ej beroende av denna samplingsfrekvens men vi valde
att använda den eftersom senare simuleringar och tester skulle göras med PC:ns ljudkort. För
att få fyra gånger översampling på bärvågen valde vi 11025 Hz som bärvågsfrekvens. 11025
Hz är i minsta laget för att kunna användas med de hydrofoner som används i senare tester.
För att få ett bra spektrum och inte alltför snabba fasförändringar i bärvågens amplitud valdes
datatakten till 5512 bitar/s. Data är skickat med skurar om 200 tecken där de 50 första tecknen
är träningssymboler.
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I detta kapitel redovisas och analyseras de resultat som simuleringarna i simulink gett. Den
simuleringsmodell som används är den som beskrivits i kapitel 9. Simuleringarna är gjorda
med olika signal- till brusförhållanden, från 3 till 15 dB. Simuleringarna är gjorda i samma
simuleringsmiljö och har initierats med samma meddelande.

Syftet med simuleringarna är att få en ökad förståelse för hur ett adaptivt filter fungerar och
att prova ut vald modulationsmetod. Det adaptiva filtret arbetar efter den normaliserade LMS-
algoritmen.

5
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Vid olika signal- till brusförhållanden har cirka 10000 tecken skickats genom kanalen. Av
detta har antalet feldetekterade signaler räknats ut och en felprocent räknats ut.

S/N Antal tecken Antal fel Fel %
15 10040 294 2,9
14 10040 290 2,9
13 10030 305 3.0
12 10030 336 3,4
11 10050 330 3,3
10 10040 349 3,5
9 10040 379 3,8
8 10250 416 4,1
7 10040 512 5,1
6 10040 640 6,4
5 10030 805 8,0
4 10040 1055 10,5
3 10010 1322 13,2

2
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Kanalutjämnaren har inga problem att klara av en kanaltyp som denna. Felsannolikheten
håller sig inom ett par procent då signal- till brusförhållandet inte är alltför liten. En
tvåstrålekanal kan uppkomma då den andra vågen totalreflekteras mot en yta. En kanal av
denna typ är ovanlig i verkligheten men kan uppkomma i exempelvis slutna bassänger.
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Vid olika signal- till brusförhållanden har cirka 10000 tecken skickats genom kanalen. Av
detta har antalet feldetekterade signaler räknats ut och en felprocent räknats ut.

S/N Antal tecken Antal fel Fel %
15 10040 175 1,7
14 10040 187 1,9
13 10040 216 2,2
12 10030 230 2,3
11 10030 246 2,5
10 10040 253 2,5
9 10050 233 2,3
8 10050 280 2,8
7 10040 286 2,8
6 10030 336 3,3
5 10070 443 4,4
4 10500 725 6,8
3 10050 1086 10,8

2
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Denna typ av kanal karakteriseras av många starka reflektioner med snabba fasskiftningar.
Man kan se att kanalutjämnaren har svårt att motverka reflektionerna som skapas. Denna typ
av kanal är bland de svåraste man kan utsätta en kanalutjämnare för och vi kan se att
felsannolikheten är ganska hög även vid stora signal- till brusförhållanden.
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S/N Antal tecken Antal fel Fel %
15 10040 3 0,03
14 10050 7 0,07
13 10050 14 0,14
12 10030 22 0,22
11 10040 40 0,39
10 10040 86 0,86
9 10860 163 1,50
8 10030 304 3,03
7 10010 565 5,64
6 10300 939 9.12
5 10510 1396 13,3
4 10040 1744 17,4
3 10040 2097 20,9

2
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Denna kanaltyp kanske speglar verkligheten mer än de andra två kanaltyperna. Här har vi
många reflektioner som är små i förhållande till de två andra kanaltyperna. Vi kan se att
kanalutjämnaren inte har några problem att filtrera bort kanalens inverkan vid låga SNR
förhållanden.
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Efter det att undervattenskommunikationssystemet visat sig fungera i datorsimuleringarna,
valde vi att testa dess funktion och prestanda under realistiska fältförhållanden. Testet
utfördes i sjön Vättern där vi utnyttjade två hydrofoner och två PC-ljudkort för att spela upp
och in de dataskurar som skickades. Avståndet mellan sändare och mottagare var cirka
300 meter och vattendjupet uppgick till mellan 2-3 meter. Bottenförhållandena kunde ses som
svåra då botten mest bestod av små och stora stenar vilka har liten absorptionsförmåga och
reflekterar ljudvågorna lätt.

De dataskurar som skickades hade olika längd och datahastighet. Det som begränsade
datahastigheten vid överföringen var samplingsfrekvensen på de ljudkort som användes.
Ljudkortens maximala samplingsfrekvens var 44100 Hz och för att få fyra gånger
översampling av bärvågen valde vi en bärvågsfrekvens på 11025 Hz. Datat var slumpmässigt
framtaget och sändes i skurar om 100 till 200 bitar/skur.  Datahastigheterna i skurarna valdes
mellan 5512, 2756, 1378, 689 och 344 bitar/s med DPSK som modulations typ.

De inspelade dataljuden, analyserades sedan med hjälp av ett Matlab-program (se bilaga 1).
Samplen filtrerades först genom ett bandpassfilter för att sedan demoduleras. För att hitta
början av meddelandet utfördes en korskorrelering av samplen mot den kända
träningssekvensen. Samplen kördes sedan genom kanalutjämnaren och bitarna detekterades.
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Testerna utfördes under bra väderförhållanden med en våghöjd på ½ fot. Detta gav ett SNR på
12 till 15 dB. Nedan följer tabeller över resultaten över testerna.

Datahastighet
bit/s/skur

Antal skickade tecken Antal detekterade fel %

344 2000 0 0
689 2000 0 0
1378 2000 0 0
2756* 2000 1 0.06
5512* 2000 62 3.1

2
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* Data analyserat med en linjär kanalutjämnare.
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Sjötestets syfte var att testa om den modell som vi valt att studera fungerade under realistiska
fältförhållanden. Det skall noteras att inga felrättande koder har används för att minska
felsannolikheten och den utrustning som används är långt ifrån anpassad för
undervattenskommunikation. Det skall också noteras att de skickade databitarna skickades i
skurar, varför datahastigheten i bitar/s kan bli missvisande.

Det första som vi upptäckte var att tanken med att använda en beslutsåterkopplad
kanalutjämnare hade sina brister. Om man inte kan synkronisera den mottagna signalen med
referenssignalen i mottagaren, divergerar den adaptiva algoritmen. Det visade sig vara svårt
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att få hundraprocentig synkning av signalen vid de högre datatakterna varför jag valde att
använda en linjär kanalutjämnare med 11 tappar i dessa fall. Orsaken till att synkroniseringen
inte fungerade tillfredställande hade många orsaker. Dessa kommer att analyseras nedan.

Undervattenskommunikationsmodellen hade inga problem att detektera dataskurar med
hastigheter upp till 1378 bitar/s/skur. Detta beroende på att symboltiden för varje skickad
symbol översteg kanalens impulslängd och att synkroniseringen mellan den mottagna
dataskuren och den kända dataskuren i mottagaren fungerade bra.

Problem med synkronisering uppstod vid datahastigheter över 2756 bitar/s/skur. Det första vi
upptäckte var att demoduleringen inte fungerade som den skulle. Vid en vidare analys av
rådatat visade det sig att det ljudkort jag valt att använda som sändare gav ifrån sig oväntad
distorsion och rippel vid fasövergångarna. Eftersom datatakten var hög i förhållande till
bärvågsfrekvensen var antalet fasskiftningar många. Detta ledde till att mycket rippel kom in i
demodulatorn. Vi försökte att minska ripplets inverkan med hjälp av olika bandpassfilter men
med blandat resultat. Figuren 10.1 nedan visar skillnaderna mellan
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skickad och mottagen signal. Man kan se på den nedre bilden hur ljudkortet på sändar-PC:n
inte kan återge den övre bildens signal utan inför övertoner och distorsion.

Ripplet förstörde viktig signalinformation som hade stor betydelse vid korskorreleringen.
Detta ledde till att den beslutsåterkopplade kanalutjämnaren synkade fel och därmed
divergerade. Vid lägre datatakter inverkade störningarna mindre och synkroniseringen
fungerade bättre. För att komma förbi problemet med synkroniseringen valde vi att använda
en linjär kanalutjämnare vid de högre datatakterna. Den linjära kanalutjämnaren är inte lika
beroende av att synkroniseringen sker till fullo. Vi kan se av resultatet att det dock gick bra
med en linjär kanalutjämnare vid datahastigheten 2756 bitar/s/skur.

Ytterligare problem uppstod då hastigheten ökades till 5512 bitar/s/skur. Felsannolikheten
ökade markant vilket berodde på många faktorer, vilka dock var mindre markanta vid de lägre
datatakterna. Att skicka en signal som varannan period skiftar fas med det utseende som kan
ses ovan, ledde till att mycket distorsion kom in i mottagaren. Detta var ett problem som
bidrog till den ökade felsannolikheten.
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Ett annat problem som uppstod var att den hydrofon som vi valt att använda för att sända med
var mycket olinjär runt bärvågsfrekvensen. Detta ledde till skiftande signalnivåer i sidbanden
på den skickade signalen. Då man sänder med en hög datahastighet i förhållande till
bärvågsfrekvensen blir signalens spektra mycket brett. Detta problem får man inte vid lägre
datahastigheter då signalens spektra är mer samlat kring bärvågsfrekvensen. Resultatet av
olinjäriteten blev att det lägre sidbandet försvann helt medan det övre sidbandet förstärktes
kraftigt. Då viktiga signalkomponenter försvann på detta sätt uppstod det problem i
demoduleringen. Offset-värden uppkom ut från demodulatorn som höjde signalnivån
generellt. Detta kunde dock kompenseras med en offset-justering. Kvarstod gjorde dock den
förlorade informationen i sidobanden som bidrog till att felsannolikheten blev så stor. Figuren
10.2 visar skillnaderna mellan skickat och mottaget spektrum och man kan se på den nedre
bilden hur spektrumet har förvrängts jämfört med spektrumet ovan. Ljudkortet på sändar-
PC:n hade också inverkan på spektrumet.
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Den utvecklade och testade undervattenskommunikationsmodellen fungerar bra trots alla de
problem som uppstått under arbetets gång. Sjötestet visar att det går att använda differentiellt
fasskift i kombination med antingen en linjär eller beslutsåterkopplad kanalutjämnare och få
bra prestanda. Om man ytterligare bygger ut modellen med felrättande kodning och använder
sig av en bättre signalkälla går det att minska felsannolikheten avsevärt. En bättre signalkälla
är en sonar med en mer flack sändningskaraktäristik rund de frekvenser man sänder med och
en signalgenerator som inte avger övergångsdistortion vid snabba frekvensskift
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Efter att ha undersökt möjligheterna till att bedriva undervattenskommunikation valde vi att
konstruera valda delar av mottagaren i VHDL. Konstruktionen skulle implementeras i ett
testkort med en Xilinx Spartan2 FPGA.
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Konstruktionen skulle bestå av de viktigaste delarna i en mottagare, nämligen en
demodulator, en korskorrelator och en kanalutjämnare. Problemet med sådana konstruktioner
är att de kan tendera att bli stora. En kanalutjämnare måste till exempel innehålla ett antal
multiplikationer och adderare för varje filtertapp. En korskorrelerare behöver innehålla ett
antal register om man inte väljer att använda minnen. Att lagra data i register eller ha många
multiplikatorer i en FPGA resulterar i att utrymmet i den minskar. För att använda så liten yta
som möjligt i FPGA:n valde vi att först prova en konstruktion som mer eller mindre liknade
en DSP. Skillnaden mellan våran konstruktion och en DSP var att vår konstruktion styrdes av
ett sekvensnät. Vi såg ganska tidigt i simuleringarna att konstruktionen skulle bli för långsam
och att sekvensnätet tenderade att bli alldeles för stort. Istället valde vi att bygga en
strukturerad modell av mottagaren med register, logikblock och multiplikatorer. Ett
blockschema av konstruktionen (����������) kan ses nedan.
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Konstruktionen består av en demodulator, märkt ���, ett register med 24 ord, med 12
bitar/ord, märkt #����	��, en korskorrelator (@%���) som avgör om början av meddelandet
inkommit till mottagaren och en medelvärdesbildare ()������.) som beräknar triggnivån på
insignalen. Triggnivån använder korskorrelatorn för att avgöra om början på meddelandet
inkommit. Dessutom består konstruktionen av en multiplexer som växlar mellan olika ord i
registret till korskorrelatorn. Slutligen består mottagaren av en linjär kanalutjämnare med tre
filtertappar. Antalet filtertappar fick reduceras till enbart tre stycken  på grund av
utrymmesskäl i kretsen.

Efterföljande avsnitt beskriver konstruktionen mer utförligt med hänvisningar till den
VHDL-kod som skrivits. Värt att notera är att utöver de delar som visas i blockschemat ovan
finns även en 12-bitars, två-komplement, A/D-omvandlare, som demodulatorn styr och en
extern klocka. A/D-omvandlaren är en MAX120, som är kopplad i ”stand alone mode”. I
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”stand alone mode” behöver den enbart en styrsignal, %����	,  och  en klocka på 6 MHz för att
kunna konvertera insignalen tillräckligt snabbt.

Mottagaren är i denna version inte konstruerad för att ta emot längre meddelanden.
Mottagaren är mer konstruerad för att testa att principen med att använda en FPGA fungerar.
Meddelandet som skickas kan vara högst 7 bitar långt och där de tre första bitarna används för
att hitta början av meddelandet och träna kanalutjämnarens filtertappar.
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I toppnivån är alla komponenterna i hela mottagaren sammanknutna och bundna till varandra.
(bilaga 2). I equaliser finns två processer, p1 och p2. p1 styr hela förloppet i mottagaren. Den
säger till när demodulatorn, korskorrelatorn och kanalutjämnaren skall arbeta. Processen p2
beräknar medelvärdet till korskorrelatorn.
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Modulen ���%�
 (bilaga 3) skapar två olika klockor som styr mottagaren, %��P�
� och
�
�P	���. %�� är huvudklockan som styr hela kretsen och varje gång den går hög triggar den
en räknare. Då räknaren räknat upp till ett visst tal, triggar den någon av de andra
klocksignalerna. På detta sätt får man en nedklockning av %��.

A/D-omvandlaren behöver en klocka på 6 MHz för att internt hinna med att omvandla
insignalen.  %��P�
� är klocksignalen som möjliggör detta.

�
�P	��� är en klocksignal som håller reda på när A/D-omvandlaren skall sampla. Då
�
�P	�����3� hög triggar den en signal i demodulatorn som säger till A/D-omvandlaren att
sampla. �
�P	��� kan varieras beroende på hur hög samplingstakt man vill ha.
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Demodulatorn har till uppgift att demodulera den inkommande signalen. Insignalen hämtas
från A/D-omvandlaren som sitter utanför kretsen (bilaga 4).

Processen p1 är en tillstånds som har till uppgift att styra A/D-omvandlaren när den ska
sampla.

Processen p2 utför själva demoduleringen av signalen. Processen är uppbyggd kring en
tillståndsmaskin med 12 olika tillstånd. Då insignalen ��	P/��- från A/D-omvandlaren går låg
och sedan hög, läses inkommande sampel in från signalen �
�P��. Sedan utförs
demoduleringen enligt avsnitt 4.2.4.

Då demodulatorn demodulerat insignalen går �
	
P��	P�� hög för att trigga nästa steg i
mottagaren.
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För att hitta början av meddelandet utförs en korskorskorrelering av de inkommande samplen.
Korskorreleringen utförs i realtid. Samplen laddas in sampel för sampel i ett 24 ords långt
register (bilaga 5 och 6) med 12 bitar/ord. Via en mux (bilaga 7) väljs ord 1, 8, 9, 16, 17 och
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24 ut och skickas till xcorr (bilaga 8) som räknar ut ett värde på dessa sampel enligt
korskorreleringsformeln. För att spara plats i kretsen har vi valt att enbart korskorrelera mot
fasändringarna i signalen. Detta är orsaken till att vi enbart tittar på bitarna 1, 8, 9 och 16 och
så vidare.

Insignalens amplitud kan variera beroende på förhållandena i överföringskanalen. Därför
måste den triggnivå som korskorrelatorn triggar mot vara dynamisk och kunna följa med i
svängningarna i signalnivån. För att skapa denna signal (se längs ner på bilaga 2),
medelvärdesbildas insignalen. Detta värde multipliceras med fyra och en liten konstant
adderas till ifall insignalen har amplituden noll. Den uträknade triggnivån jämförs nu med det
värde som korskorrelatorn beräknat. Om korskorrelatorns värde är större än triggnivån har
början på meddelandet hittats och signalen !��P�
��� går hög. Den sekvens av bitar som
korskorrelatorn letar efter är 101. I toppnivån �4�
����� (bilaga 1) styrs huvuddelen av
korskorrelatorns olika operationer (i processen: p1, i tillstånd: s0 till s3).
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Då korskorrelatorn har hittat början av meddelandet börjar kanalutjämnaren att arbeta.
Samplen förs in i ett två ords långt register (bilaga 9). Från varje registerord går sedan
samplen ner till var sin filtertapp (bilaga 13). I toppnivån �4�
����� (bilaga 2) styrs
huvuddelen av kanalutjämnarens olika operationer (i processen: p1 och i staten: s4 till s12).

Det första som beräknas i kanalutjämnaren är insignalens värde B multiplicerat med
tappkoefficienterna � (tillstånd: s5). Resultatet från alla multiplikationer adderas sedan ihop i
tillstånd s6 och s7. Sedan tittar (tilldtånd s8) bitdetektorn (se bilaga 10) på om värdet
motsvarar en 1:a eller en 0:a. I tillstånd s9 avgörs om felet skall beräknas fram med den kända
träningssekvensen eller om felet skall sättas till 0. Felet beräknas sedan i samma tillstånd s9. I
tillstånd s10 multipliceras felet med förstärkningsfaktorn µ (bilaga 12) och i tillstånd s11
beräknas nästa tappkoefficient �.

Bilaga 15 visar konstruktionens ”packige” och bilaga 14 kanalutjämnarens adderare.
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Konstruktionstestet utfördes i laborationsmiljö. En differentiellt fasskiftsmodulerad signal
skickades in i A/D-omvandlaren. Bitströmmen ut från mottagaren lästes sedan av på ett
oscilloskop. Ett antal olika bitströmmar sändes och av resultatet att döma fungerade
mottagaren. Det skall dock understrykas att signalen in i mottagaren inte var utsatt för fädning
eller intersymbolinterferens.
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����������&�#���	
På grund av att utrymmet i Spartan2-kretsen var för litet fick konstruktionen begränsas till ett
minimum. Att enbart ha tre filtertappar gör att konstruktionen har lite användning i
verkligheten. Man behöver ha minst ytterligare tio till elva tappar enligt vår bedömning för att
få en bra kanalutjämning.  Mottagarens korskorrelator behöver också vidareutvecklas. Om
man antingen kan utnyttja större kretsar eller dynamisk rekonfigurering, går det att använda
FPGA:er i adaptiva kanalutjämningsapplikationer.
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%      Matlab program av en DFE-utjämnare      %%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

length_FF=7;
length_BF=11;
y(length_BF)=0;
x(length_FF)=0;
b(length_BF)=0;
b_old(length_BF)=0;
a(length_FF)=0;
a_old(length_FF)=0;
y_delay_old=0;
y_delay=0;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% ”data_sent” utgör den mottagna meddelandet   %%%
%%% ”traning” utgör den kända tränings sekvensen %%%
%%% ”data” utgör den ursprungliga datasekvensen  %%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% Antar från början optimal överföringskanal. Sätter mitten %%%
%%% filtertappen till ett: a=[0 0. . . 0 1 0 . . . 0 0];   %%%
a(length_FF/2)=1;

%%% Beräknar korscorrelationen %%%
korscorr=xcorr((data_sent-0.5).*2,(traning-0.5).*2);

%%% Beräknar var max finns i korskorrelations funktionen %%%
[value,part]=max(abs(korscorr));

%%% Justera datat så att det mottagna datat ligger först i strängen %%%
data_length=length(data)+length(traning);
length_of_med=length(data_sent);
data_select=data_sent(length_of_med-part:length_of_med-part+data_length);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% DFE-utjämnare baserad på nLMS algoritmen %%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

length_in_data = length(data_select);

for J=1:(length_FF/2+1)
   x(2:length_FF)=x(1:length_FF-1);
   x(1)=(data_select(J)-0.5)*2;
end

for I = 1: length_in_data,

   %%% Flyttar bitarna till nästa tapp %%%
   x(2:length_FF)=x(1:length_FF-1);
   y(2:length_BF)=y(1:length_BF-1);
   y(1)=y_delay_old;
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if (I+length_FF/2)<=length_in_data,
      x(1)=(data_select(I+length_FF/2)-0.5)*2;
   else
      x(1)=0;
   end

   mx=0.05/(x*x’+0.001);
   my=0.05/(y*y’+0.001);

   %%% beräknar d(i) %%%
   d= y.*b;

   %%% beräknar c(i) %%%
   c= x.*a;

   a_old=a;
   b_old=b;

   %%% beräknar in_decision %%%
   in_decision = sum(c)-sum(d);

   %%% bit beslut %%%
   if in_decision > 0,
   out_decision = 1;
  elseif in_decision < 0
      out_decision = -1;
   else
      out_decision = 0;
   end

   %%% beräknar felet samt invärdet på y(i) %%
   y_delay_old=y_delay;

   if I<=length(traning),
      y_delay=(meddelande(I)-0.5)*2;
      error=y_delay-in_decision;
   else
      y_delay=out_decision;
      error=out_decision-in_decision;
   end

e(I)=error;

   %%% beräknar a %%%
   a = a_old - mx*error*x;

   %%% beräknar nästa b %%%
   b = b_old - my*error*y;

   end
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