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Samenvatting 

Bij spraakcodering gebaseerd op formantbeschrijving voor de para.metrisering 
van het stemkana.al kunnen we gebruik maken van de Multi Puls Excitatie 
(MPE), waarbij we de excitatiefunktie parametriseren door middel van pulsen 
met bepaalde tijdposities en bijbehorende amplituden. 
Bij de berekening van deze MPE gaan we uit van het residu-signaal, dat we 
verkrijgen door inverse filtering door het stemkanaal-filter. Dit residu-signaal 
zou uiteraard de meest geschikte excitatiefunktie zijn. We gaa.n dit residu
signaal dan ook zo goed mogelijk benaderen door een MPE. 
In dit onderzoek bekijken we de invloed van de interval-lengte, waarin we de 
pulsen zoeken en het aantal pulsen dat we per interval plaatsen. Een verklein
ing van het interval met een evenredige vermindering van het aantal pulsen 
per interval levert een gelijk aa.ntal pulsen per seconde, maar een besparing op 
de bitrate, omdat we minder bits nodig hebben voor de codering van de puls
posities. 
Bij een lagere bitrate zou men verwachten dat de kwaliteit van de resynthese 
achteruit zou gaa.n. Tijdens het onderzoek bleek echter dat de kwa.liteit niet of 
nauwelijks achteruit ging, en soms trad zelfs verbetering op. 
Het tweede deel van dit onderzoek gaat over de kwantisatie van de parameters, 
dwz. de formant-frequenties en bandbreedten, en de amplituden van de multi
pulsen. We vinden een ondergrens voor het aantal bits per analyse-interval bij 
kwantisatie van de formant-frequenties en bandbreedten. 
Kwantisatie van de puls-amplituden lijkt nauwelijks invloed te hebben op de 
kwaliteit van het geresynthetiseerde signaal. 
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1 Inleiding 

1.1 Spraakanalyse en -synthese 

Reeds enkele jaren wordt er binnen het IPO onderzoek gedaan met betrekking 
tot de analyse en synthese van spraak door middel van digitale systemen. Bij 
deze analyse wordt uitgegaan van een mondkanaal-filter dat beschreven wordt in 
de vorm van een serie formanten. Formanten zijn pieken in frequentie-spectrum 
die worden gekarakteriseerd door een frequentie en een bijbehorende band
breedte die de hoogte en de breedte van deze piek bepaalt. Het mondkanaal-filter 
wordt geexciteerd door een reek:;: van pulsen, die de trillingen, dwz. het open 
en dichtklappen, van de stembanden voorstellen. 

X ( n) = stembandexcitatie-signaal 
S ( n) = geresynthetiseerde signaal 

stem band- X ( n) mondkanaal- ~ ( ~) -
f'Xcitatie filter 

Figure 1: Het spraakresynthese systeem 

Voor het bepalen van het mondkanaal-filter wordt gebruikt gemaakt van een 
Lineaire Predictie Codering (LPC). In het verleden werd dit gedaan met het 
Levinson-algoritme; in dit onderzoek echter gebruiken we een robuuste formant
analyse, die gebruik maakt van het Split-Levinson algoritme (zie Willems [3]). 
Voor het coderen van de pulsexcitatie van de stembanden zijn verschillende 
methoden. In het LVS-systeem op het IPO bestaat de excitatie voor de stem
hebbende delen uit een reeks pulsen met een herhalingfrequentie Fo ( = grond
toon ) , hetgeen dus wil zeggen 1 puls per stemband-periode , en voor stemloze 
delen uit witte ruis. Deze codering levert een zeer zuinige beschrijving op van 
de pulsexcitatie. Minder zuinige maar over het algemeen kwalitatief betere be
schrijvingen zijn de MPE (Multi Pulse Excitation) en de RPE (Regular Pulse 
Excitation). Bij de MPE wordt het stembandsignaal gerepresenteerd door een 
serie pulsen per stemband-periode, waarvan de positie en de amplitude vast
gelegd worden. Bij de RPE vormen de pulsen een regelmatig patroon en alleen 
het patroon en de amplituden van de pulsen dienen vastgelegd te worden. 
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Figure 2: Pulsexcitatie LVS-systeem 
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Figure 3: Pulsexcitatie MPE-systeem 
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Figure 4: Pulsexcitatie RPE-systeem 

Over bet algemeen is de MPE-excitaie de minst 1uinige bescbrijving van bet 
stemband-11ignaal. De reden biervoor is dat er veel bits gespendeerd worden aan 
de registratie van de puls-posities . In dit onderzoek zullen we op zoek gaan naar 

2 



een zuinigere beschrijving van de puls-posities. Tevens zullen we een algoritme 
ontwerpen om dit te coderen en te testen. 

1.2 Stageopdracht 

Spraakcodering m. b. v. form an ten en multipulsexcitatie. 
De bedoeling van deze stage is om, gebruik makend van de multipulsexcitatie en 
een formantbeschrijving, een algoritme te maken voor een spraakcoderingssy
steem. Het is bekend dat met een formantbeschrijving een zuinige beschrijving 
van het filterdeel van de codering mogelijk is. Gestreefd moet worden naar 
codering van het spraaksignaal met een bitrate van rond de 5000 bits per se
conde. 
Met behulp van de zogenaamde robuuste formantanalyse worden voor een be
trekkelijk groot interval (bijv. 20 ms) de formantgegevens bepaald en volgens 
een bepaald schema gekwantiseerd. Vervolgens wordt binnen dat grote interval 
een excitatie ( volgens de zogenaamde multipulsanalyse ) bepaald door steeds 
een puls te zoeken in kleine deelintervallen. 
Een mogelijk schema zou kunnen zijn: 

Fsample = 10.000 Hz; 
Fl t/m F5 resp.: 5,5,3,3,3 bits 
Bl t/m B5 alien 1 bit 
De amplitude van de hoogste puls: 5 bits. 

Voor elke puls per deelinterval 3 bits voor de relatieve amplitude en 4 bits voor 
de positie. De lengte van het filteranalyseinterval kiezen we 16 ms en elk interval 
delen we op in 10 deelintervallen. 
Dit geeft ongeveer 63x29 + 63x16x7 bits = 6188 bits per seconde. 
In deze stage : 

• worden codeer- en decodeeralgoritme ontworpen. 

• worden enkele parameterinstellingen geprobeerd. 

• wordt een informele luistertest uitgevoerd om de verschillende gevallen 
onderling en met de zgn. LVS-resynthese te kunnen vergelijken. 
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2 Theoretische analyse 

2.1 Enkele deflnities 

Aile signalen zijn discreet (12 bits} en bemonsterd met een samplefrequentie 
van 10 kHz. In dit hoofdstuk zullen we de volgende notaties gebruiken: 
We representeren een signaal y door middel van een vector met hierin de samples 
van het betreffende interval ter lengte n : 

fi= [ Yo Yl · · · Yn-1f 

(T duidt hierbij op transpositie, omdat we met kolomvectoren zullen werken}. 
Op deze wijze representeren de signalen s, i en i ,resp. het originele signaal, het 
gereconstructueerde signaal en het excitatiesignaal door middel van kolomvec
toren. 
Verder definieren we nog de (n x n) overdrachtsmatrix van een filter 

lo 0 0 0 0 0 

Ji lo 0 0 0 0 

'2 Ii lo 0 0 0 

F= 

ln-3 ln-4 fn-5 lo 0 0 
ln-2 ln-3 ln-4 11 lo 0 
ln-1 ln-2 fn-3 '2 Ii lo 

met hierin lo, .. , In als de Markov-parameters van het filter. Bij de analyse 
gebruiken we meestal een filter met een beperkte lengte m zodat geldt: /; = 0 
voor i > m. Op deze wijze representeren de overdrachtsmatrices A, W en H 
resp. het mondkanaal-filter, het weegfilter en het H-filter. De interpretaties van 
de signalen en filters zullen in de volgende paragrafen ter sprake komen. 

2.2 Robuuste Formantanalyse 

Het menselijk spraaksysteem, de mond- en keel- en neusholte, kan beschouwd 
worden als een akoestisch filter, dat geexciteerd wordt door een reeks van pulsen, 
de stemband-exitatie . Zo'n akoestisch filter kan gemodelleerd worden door een 
m-de orde all-pole filter, in het z-domein geschreven als: 

1 
A(z) = 1 + -1 + + a1.z .. am.Z 
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We definieren nu een (n x m) matrix E als volgt: 

S-1 S-2 S-3 S-m 

So S-1 S-2 S-m+l 

E= S1 So S-1 S-m+2 

Sn-2 s,._3 s,._4 Sn-m-1 

de vector 6 = [ a1 1 a2, · · · 1 amf I en bovendien de vector C = [ S I E ]T .i 1 

waarbij dus c, de auto_:-correlaties zijn van het ori~inele s~naal. 
Het geschatte signaal i schrijven we nu als volgt: i = E.9 . Het verschil tussen 
dit geschatte signaal en het originele signaal noemen we het residusignaal 

r = i - i = i - E.6 

We minimaliseren nu het criterium 

E = ;: T .r = (i - E.6 f .(s - E.6) 

Dit heeft een minimum voor 

Op deze manier zouden we dus de parameters a 1 .. am kunnen bepalen. We 
zouden ze echter graag parametriseren in de vorm van een reeks van formanten 
met bijbehorende bandbreedten. Hiervoor maken we gebruik van een robuuste 
formantanalyse dmv. het Split Levinson algoritme. Hieruit vinden we de for
manten en de daarbij behorende bandbreedten. Bovendien heeft het algoritme 
het voordeel dat de afleiding van de a;-parameters niet op bovenstaande manier 
hoeft te gebeuren, maar op een (makkelijke) recursieve manier kan. We hebben 
in het Split Levinson Algoritme alleen de autocorrelaties c; nodig. 
Het algoritme gaat als volgt te werk : We maken gebruik van de Singuliere 
Predictor Polynomen (SPP) , die gedefinieerd zijn als 

A(z) = 

met hierin Ak(z) = l+a1.z- 1+a2.z- 2+···+ak.z-k en ih(z) = z-k.Ak(z- 1) 
Deze SPP zijn symmetrische polynomen en de nulpunten zullen daarom ook op 
de eenheidscirkel liggen. Bovendien kan men voor de polynomen afleiden dat 
geldt: 

Pk+dz) = (1 + z).Pk(z) - Ctk,Z,Pk-1(z) 

waarin Qk = Tk/Tk-1 en Tk = (co+ ck)+ (c1 + Ck-1 )-Pk.l + (c2 + Ck-2)-Pk.2 + · · · 
met hierin c, zijn de auto-correlaties van het ingangssignaal. 
Als k oneven is, dan is de laatste term (c1k-1J/2 + c1k+11;2)•Pk.lk-1J/2, als k 
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even is , dan is de laatste term ck/2·Pk.k/2 . We kunnen dus voor elke k recursief 
het polynoom Pk ( z) afleiden uit de auto-correlaties c;. 
Ons eigenlijke doel is om voor het polynoom Pm(z) , met mis de gewenste orde 
van het systeem, de nulpunten te bepalen op de eenheidscirkel. Deze nulpunten 
zullen voor even waarden van de orde in de buurt van de formant-frequenties 
komen, zoals deze afgeleid zouden worden uit het A-polynoom. We hebben 
nu echter ons probleem vereenvoudigd. In plaats van een twee-dimensionaal 
optimaliserings-probleem , het vinden van de nulpunten van het A-polynoom 
binnen de eenheidscirkel, hebben we nu een een-dimensionaal optimaliserings
probleem , namelijk het vinden van nulpunten op de eenheidscirkel. We kunnen 
dit aanschouwelijk maken voor een SPP van de vierde orde: 

P4(z) = 1 + p4.1.z- 1 + p4,2.z- 2 + P4.1,z- 3 + z-4 

= z- 2.[z2 + p4.1.z + P4.2 + p4,1.z- 1 + z- 2 
J 

= z-2.[ (z2 + z-2) + pu.(z + z-1) + p4.2] 

Nu substitutie van z = eiw en cos w = y zien we dat zk + z-k = 2. cos k.w . 
Voor k = 1 kunnen we schrijven z + z- 1 = 2. cos w = 2.y , en voor k = 2 kunnen 
we schrijven z2 + z- 2 = 4. cos2 w - 2 = 4.y2 - 2 . We krijgen dan 

P4(z) = e-2Jw .[ 2. cos 2w +Pu. cos w + P4.2] 
= e-2Jw .[ 4.y2 + 2.p4.1.y + (p4.2 - 2)] 

We zien dat we de nulpunten van dit vierdegraads P-polynoom eenvoudig kun
nen berekenen omdat we het tot een tweedegraads polynoom hebben terugge
bracht. 
Om nu de nulpunten van P5(z) te berekenen kunnen we gebruik maken van 
de eigenschap voor SPP-polynomen, dat de nulpunten van een polynoom Pk(z) 
liggen in een interval dat is af te leiden uit de nulpunten van P1c-d z). 
Ste), voor P4(z) vonden we de nulpunten y1 = np4_1 en Y2 = np4,2 ,dan vinden 
we voor P5 (z) de nulpunten · 
np5,1 = -1 , 
np5,2 ligt in het interval [-1, np4.1] , en 
np5,3 ligt in het interval [ np4_ 1, 1]. 
Op dezelfde manier kunnen we de nulpunten voor de hogere orde polynomen 
vinden. Omdat we steeds te maken hebben met precies een nulpunt in een in
terval zal zelfs een eenvoudig algoritme altijd dit nulpunt vinden. 
Het enige dat ons nu nog rest is het berekenen van de bandbreedten bij de ver
schillende formant-frequenties. We maken hierbij gebruik van een kwantisatie
tabel, waaruit we een bepaalde combinatie van bandbreedten B 1 .. Br, kiezen. 
Met deze gekozen waarden maken we ~en schatting van het ..4-fil!er en we zetten 

deze waarden in de schattings~ector 6 . M_et behulp van deze 6 minimaliseren 

we het criterium E = (s - E.6 )7 .(s - E.6 ). 
In het minimaliseringsalgoritme wordt. het minimum van de fout gezocht voor 
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de eerste formant, vervolgens voor de tweede formant, enz. en da.arna. weer op
nieuw voor de eerste formant, enz. Dit proces wordt net zolang herhaald tot de 
bandbreedten niet meer veranderen. De convergentie van dit algoritme is tot 
nu toe nog nooit mislukt. ( Willems 131 ). 

2.3 Multipulsanalyse 

In de vorige paragraaf hebben we de akoestische overdracht van het mondkanaal 
in de vorm van een filter bepaald. In deze paragraaf zoeken we een procedure om 
de excitatie binnen een interval te bepalen. lndien we het originele spraaksignaal 
s invers filteren d.m. v. r = A- 1.s , met hierin A als de overdrachtsmatrix voor 
het mondkanaal , dan houden we een residusignaal rover. 
Nu kunnen we dit signaal r benaderen door een reeks van k pulsen, in de vorm 
van x k = Mk .bk . Hierin is Mk een ( n x k) matrix die de posities bepaalt van de 
pulsen, en bk is een vector met hierin de amplitudes van de pulsen, bijvoorbeeld 
( met n=7 en k=4 ): 

b2 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 

{1] b3 0 0 1 0 
x4 = b1 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
b4 0 0 0 1 

We resynthetiseren nu het signaal weer en komen dan tot een schatting ~ van s 
d.m.v. ~ = A.x . Definieren we nu het gewogen foutsignaal e = W.(s - ~) 
dan kunnen we dit ( met H = W.A ) schrijven a.ls 

e = w.s - w.A.x = w.s - H.x 

Op de weging van het foutsignaal met de matrix W komen we later nog terug. 
We definieren nu het te minimalisren foutcriterium E als volgt: 

E = eT.e = (W.s - H.x )T.(W.s - H.x) 

De optimale procedure voor het vinden van de posities en de amplitudes van 
de pulsen is om eerst de pulsen te lokaliseren en om daarna de amplitudes uit 
te rekenen. Dit sou echter een te complexe procedure worden omdat het aantal 
combinaties om k pulsen in een interval van n samples te plaatsen gegeven wordt 
door 

n! 
#C = (n - k)!.k! 

Yoor n ongeveer 100 en k ongeveer 10 is dit aantal ongeveer 2.1011 , zodat 
een ondoenlijk groot aantal mogelijkheden beschouwd moeten worden om de 
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optimale combinatie te vinden. We introduceren daarom een sub-optimale, 
maar meer efficiente procedure : 
We bepalen de posities van de pulsen niet allemaal tegelijk, maar een voor een. 
Na het plaatsen van k pulsen houden we een foutcriterium Ek over . 
We definieren nu verder ik = :i k - :i k- l en p = W.s - H.x k-l , dat wil zeggen 
dat ik de vector is die de k-de puls representeert. We kunnen dan schrijven 

Omdat ik een vector is met slechts op een plaats een waarde ongelijk aan nul 
kunnen we deze schrijven als 

ik = 10, • • •, o, b;, o, • .. , of 

dwz. de k-de puls heeft positie i en amplitude b;, zodat geldt e k = p - h; .bi 
met h; is de i-de kolomvector van de matrix H. We zien dat ek voor iedere i 
een minimum heeft voor 

- T - - T - -1 b; = hi .p . (h; .hi ) 

Het enige dat ons nu nog rest te doen is te bepalen voor welke i het foutcriterium 
Ek een minimum heeft. 
We kunnen schrijven 

en dus voor het foutencriterium 

-T - - T -

E - T - - -T p .hi .h; .p 
k = ek .ek = p .p - -· - -

h; .hi T 

We zien dat het zoeken naar een minimum voor Ek overeen komt met het zoeken 
naar een maximum voor pT .h; .h; T .p = (PT .hi )2 , d.w.z. de correlatie tussen 
het residusignaal en de impulsresponsie van het weegfilter. 
Na het berekenen van alle posities en amplitudes van de pulsen zouden we de 
amplitudes nog kunnen herberekenen, dmv. de volgende vergelijking: 
bk = (GT.a)- 1 .aT.W.s met G = H.M 
In de praktijk echter is gebleken dat dit weinig verbetering oplevert. 
We hebben gezien dat voor het berekenen van het foutcriterium een weegfilter is 
geintroduceerd. Dit wordt gedaan omdat de kleinste kwadratische fout percep
tief niet een juiste maat blijkt te zijn, omdat het residu-signaal (s - } ) in het 
frequentie-domein gemaskeerd wordt door het signaal zelf. We zullen daarom 
meer residu-signaal kwijt kunnen onder de pieken van het frequentie-spectrum 
van het signaal i . 
Dit is dan ook de reden om een weegfilter te gebruiken. Zowel Atal als Nayyar 
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hebben onderzoek gedaan naar een realisatie van zo'n filter. We kunnen daarom 
gebruik maken van twee overdrachtsfunkties, nl. die van Atal: 

( ) 
1 + a1.z-l + .. + am.Z-m 

Wz=----'----------
1 + a1 .--,.z-1 + .. + Om."fm .z-m 

of de eenvoudigere uitvoering van Nayyar: 

() 
l+a1.z- 1 + .. +am.Z-m 

W z = 1-o.z-l 

2.4 Kwantisatie 

Om de geanalyseerde spraak digitaal te verwerken en/of op te slaan dienen we de 
formanten, bandbreedten, pulsamplitudes en pulsposities te kwantiseren, waar
door we de hoeveelheid informatie en dus de bitrate zoveel mogelijk beperken. 
We dienen vooral in de gaten te houden dat bij de kwantisatie niet te veel 
informatie verloren gaat en dat we de kwantisatie gelijkmatig over de diverse 
parameters verdelen. Dat houdt in dat we met alle informatie even zuinig zijn, 
en dat we dus bij die parameters bezuinigen, waarbij het minste kwaliteitsverlies 
optreedt. 
Allereerst de kwantisatie van de formanten en de daarbij behorende band
breedten. Als we uitgaan van een mannelijke spreker en we analyseren met 
5 formanten, dan zien we dat deze 5 formanten liggen in het volgende spectraal 
bereik ( in Hz ) : 

Fl: 100 t/m 1500 
F2: 500 t/m 2500 
F3: 1500 t/m 3500 
F4: 2500 t/m 4500 
F5: 3500 t/m 4800 

Bij deze formanten horen de :volgende bandbreedten (in Hz ) : 
In het geval van kwantisatie met 3 bits: 

Bl: 10 t/m 600 + 3000 
B2: 20 t/m 800 + 3000 
B3: 40 t/m 1200 + 3000 
B4: 80 t/m 1400 + 3000 
B5: 100 t/m 1600 + 3000 

In het geval van kwantisatie met 2 bits: 

Bl: 30 t/m 400 + 3000 
B2: 50 t/m 500 + 3000 
B3: 80 t/m 600 + 3000 
B4: 120 t/m 700 + 3000 
B5: 250 t/m 1600 + 3000 
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F1 
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81 

10 

De bandbreedten van 3000 Hz zijn toegevoegd om de mogelijkheid van een hele 
grote bandbreedt~ open te houden. 
Omdat het menselijk oor opereert met een nagenoeg logaritmische frequentie
schaal, zullen we ook een logaritmische distributie van de formant frequenties 
gebruiken. Hierbij zullen de gekwantiseerde waarden evenredig verdeeld zijn 
over de logaritmische frequentieschaal. Hetzelfde zal gebeuren met de gekwan
tiseerde waarden van de bandbreedten. In figuur 1 en 2 is dit te zien voor een 
kwantisatie-schema: Fl t/m FS resp. 5,5,3,3,1 bits en Bl t/m BS resp. 3,3,2,2,2 
bits. 

F4 

F3 

F2 . 

200 500 1000 2000 
f(Hz) 

Figure 5: Kwantisatietabel voor de Formant frequenties. 
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Figure 6: Kwantisatietabel voor de Bandbreedten. 
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Verder dienen de amplitudes van de pulsen gekwantiseerd te worden. We 
doen dit door in elk interval de maximale amplitude te bepalen ( hiervoor ge
bruiken we 5 bits ) , en de amplitudes van de overige pulsen relatief uit te 
drukken ten opzichte van deze maximale amplitude ( hiervoor gebruiken we 3 
bits ). 
De gekwantiseerde waarden voor de maximale amplitude zijn als volgt gekozen: 

rk = n.2048/16 n = -15, · · ·, + 16 

lndien binnen een interval rk de gekwantiseerde waarde van de maximale ampli
tude r is , dan kiezen we voor de overige pulsen in het interval als kwantisatie
waarden: 

n = -3, · · ·,+4 

0 

-3 -1 0 1 2 3 4 

Figure 7: Kwantisatietabel voor relatieve amplituden. 

Kwantisatie van de pulsposities komt overeen met het vinden van een op
timale codering. Uit de informatietheorie weten we dat het aantal mogelijke 
combinaties van pulsposities bepalend is voor het aantal bits wat nodig is om 
deze posities te coderen. Als we uitgaan van C mogelijke combinaties, dan is 
het aantal bits wat we nodig hebben voor onze codering : 

aantal bits = 2 log C 

In ons geval is het aantal mogelijke combinaties 1610 per interval van 16 ms. We 
vinden dan een codering van 40 bits per interval. In het geval van een gewone 

MPE vinden we ( \
6
0
° ) mogelijke combinaties hetgeen resulteert in 50 bits 

per 16 ms. 
Hieruit volgt een besparing van 10 bits per 16 ms oftewel 625 bits per seconde. 
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3 Analyse zonder kwantisatie 

Het eerste onderdeel van deze stage is de implcmentatie van de multipulsana
lyse waarbij het analyse-interval ,dat wordt gebruikt bij de berekening van het 
mondkanaal-filter, wordt verdeeld in een aantal deelintervallen , waarin een of 
meerdere pulsen worden geplaatst. Het gevolg hiervan is dat voor de positie 
van de geplaatste pulsen minder bits nodig zullen zijn, zodat dit een verlaging 
oplevert van de bitrate. 
In theorie komt dit verdelen in deelintervallen er dus op neer dat we voor de 
multipulsanalyse een kleiner interval (kleinere n = n1,) kiezen dan voor de fil
teranalyse ( n = n I > n1,). 

Allereerst zullen we enkele zinnen analysren waarbij we diverse parameterin
stellingen proberen om de invloed van onderverdeling in deeli~tervallen te kun
nen bekijken. Om een kwaliteitsmaat te hebben voor deze meting definieren we 
de signaal-ruis verhouding voor een gereconstrueerde signaal als volgt: 

Kroon 11] en van Hemert 12] hebben zich in het verleden al met multipulsanalyse 
beziggehouden. Om nu een eerste indicatie te krijgen over de betrouwbaarheid 
van ons algoritme willen we wat waarden van de signaal-ruis verhouding verge
lijken. We analyseren hiervoor enkele zinnen ( zin A,B en C), waarbij we kiezen 
voor 10 deelintervallen ( M,ti = 10) in een analyse-interval van 160 samples ( Ta 
= 16 ms ) ,resp. 5 deelintervallen ( M,t. = 5 ) in een analyse-interval 80 samples 
( T,, = 8 ms ) . In elk deelinterval plaatsen we dan 1,2 of 4 pulsen ( N,1, 1, = 
1,2,4 ). Hierna analyseren we dezelfde zinnen ( zin A,B en C ), nu echter met 5 
resp. 2 deelintervallen waarbij we in elk deelinterval slechts 1 puls plaatsen. 

M,,. = 10 1 
I 

-i: .. ::: 1.6 ms I 
I 

~ ~ 
I 

I t ' t I ' 
l 

I I I I I l I 
I I I I I I I 

I I I I 
T. = 16ma 

I .. .. , 
I 

Figure 8: Verdeling van het analyse-interval in deelintervallen 
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We berekenen de Signaal-ruis verhouding, we resynthetiseren het geanaly
seerde signaal en we beluisteren vervolgens dit gereconstrueerde signaal ( s ). 
We vinden dan de volgende resultaten: 

Zin A : Mannenstem 
Zin B : Vrouwenstem 
Zin C : Vrouwenstem 

Ta= 16ms 
M,ti N,tip SNR 

Zin A 10 4 14.95 
10 2 12.53 
10 1 8.13 
5 1 6.13 

Zin B 10 4 12.40 
10 2 10.16 
10 1 5.77 
5 1 3.64 

Zin C 10 4 12.69 
10 2 8.56 
10 1 4.91 
5 1 4.12 

T., = Bms 
M.i; N,ti,, SNR 

5 4 13.04 
5 2 11.37 
5 1 7.76 

I 2 1 5.38 
5 4 12.25 
5 2 10.11 
5 1 6.07 
2 1 3.15 

---- . - - ·------
5 4 12.67 
5 2 9.47 
5 1 4.61 

I 2 1 2.91 I 
.L_ -- --~· -- -. ----- ----~-- -

De gegevens zijn in grafiek 1,2 en 3 uitgezet (zie bijlage). Hierin is te zien 
dat de resultaten voor 8 ms resp. 16 ms niet ver uit elkaar liggen en vergelijken 
we de resultaten met de waarden die Kroon en van Hemert gevonden hebben, 
dan blijkt dat beiden redelijk overeenkomen. 
Perceptief is er niet veel verschil te horen tussen de geresynthetiseerde zinnen 
met een analyseinterval van T., = 16 ms en T,, = 8 ms . Wei is er duidelijk 
verschil te horen tussen de zinnen met een verschillend aantal pulsen per 16 ms 
( resp. 40,20,10 en 5/4 ). Meer pulsen per interval geeft een beduidend beter 
resultaat, en bij meer dan 40 pulsen per 16 ms is het verschil tussen de originele 
en geresynthetiseerde zin nog nauwelijks hoorbaar. 

Vervolgens willen we weten in hoeverre er kwaliteitsvermindering optreedt in
dien we met deelintervallen werken. Hierbij veranderen we steeds het aantal 
deelintervallen en het aantal pulsen per deelinterval zodanig dat het aantal 
pulsen per ( analyse-)interval ( N; ) gelijk blijft. Als interval kiezen we weer 
16 ms, en we analyseren 3 zinnen ( A,D en E ,alien mannenstemmen ). 
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-- ·-. -·· ----- - .. ------· --- ---- ~- --
N, = 10 Ni= 16 Ni - 20 

M,t, 1 5 10 ---1¼f--f 1 10 20 
Ndip 

------
10 2 1 20 2 1 

Zin A SNR 9.70 8.85 8.13 12.35 10.56 13.52 12.53 12.51 
Zin D SNR 8.54 6.77 5.77 11.24 7.98 12.75 10.63 10.02 
Zin E SNR 6.01 6.12 4.12 8.49 5.84 9.90 7.51 7.26 

We zien aan de signaal-ruis verhoudingen dat de kwaliteit iets achteruit lijkt 
te gaan. Als we echter de diverse 1innen belui.!teren dan horen we nauwelijks 
venchil, of er treedt selfs een ldeine verbetering op. Een reden voor de1e (inci
dentele} verbetering i.! niet direct te geven . 

' .. I 

begin t 
interval 

' L,d 
interval 

Figure 9: Pulsexcitatie bij het oorspronkelijke algoritme 

begin 
interval 

t 
Figure 10: Pulsexcitatie bij het nieuwe algoritme 

t.md 
interval 

Een mogelijkheid kan zijn dat er een maskerings-effect optreedt bij het plaat
sen van een puls, dwz. dat er in het gehoorsysteem perceptief een dode tijd 
is na een puls, zodat bij twee pulsen vlak na elkaar de tweede puls percep-
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tief nauwelijks verbetering oplevert. lndien nu binnen een analyse-interval een 
plotselinge amplitude-verandering optreedt, zal het oorspronkelijke algoritme 
de meeste pulsen plaatsen in het gedeelte met de grootste amplitude. Hier 
komen de pulsen dan dicht bij elkaar te staan, terwijl het gedeelte met een 
kleine amplitude vrijwel 'pulsloos' is. Door bet maskeringseffect echter lijkt een 
gelijkmatigere verdeling van de pulsen beter zijn. Dit laatste is nu juist wat het 
algoritme dat werkt met deelintervallen doet. We kunnen dit zien in de 6.guren 
9 en 10 waarbij 6.guur 9 de pulsexcitatie weergeeft van het oorspronkelijke al
goritme en 6.guur 10 de pulsexcitatie van het nieuwe algoritme. De verklaring 
dmv. pulsmaskering is slechts hypothetisch, en er zal dan ook nog onderzoek 
naar gedaan moeten worden {zie hoofdstuk 6 ). 

Bij de eerste analyses deed zich een probleem voor, er zat namelijk een soort 
'rafel' op het gereconstructueerde signaal. Na bestudering van het pulsen
schema bleek dat er vrij vaak een puls geplaatst werd op de laatste positie 
van een deelinterval. De oorzaak van dit probleem bleek te liggen bij het algo
ritme, dat in het geval van een maximum voor de term (pT .h; )2 aan het begin 
van bet volgende deelinterval,vaak een randmaximum vond aan bet einde van 
bet onderzochte deelinterval. Hierdoor werd op deze laatste intervalpositie een 
puls geplaatst i.p.v. in bet volgende interval. In het algemeen werd er dan in bet 
volgende deelinterval nog wel en puls gevonden, maar de positie en amplitude 
klopten dan meestal niet meer. 
Het probleem is opgelost door bij de bepaling van bet maximum voor de term 
(p T .h; )2 ook in bet volgende deelinterval de eerste samples te beschouwen. 
In bet geval van een maximum aan het begin van bet volgende deelinterval 
berekenen we de positie en de amplitude, die deze puls gebad zou bebben en we 
corrigeren daarop de term ek . 
Het aantal samples in bet volgende deelinterval dat beschouwd dient te worden 
is evenlang als de impulsresponsie van het weegfilter (of de afgekapte lengte). 
Na deze aanpassing is de 'rafel' inderdaad verdwenen. 
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4 Analyse met kwantisatie 

De analyse met kwantisatie valt uiteen in twee onderdelen, namelijk de kwan
tisatie van de formanten en bandbreedten en de kwantisatie van de pulsen. We 
zullen eerst ingaan op de kwantisatie van de formanten en bandbreedten. 
We starten met analyseren van het spraaksignaal waarbij het volgende kwanti
satieschema wordt gebruikt: 
Fl t/m F5 resp. : 5,5,3,3,3 bits 
Bl t/m B5 resp. : 1,1,1,1,1 bit 
De pulsexcitatie blijft ongekwantiseerd 
Lengte analyse-interval : 16 ms 
Aantal deelintervallen : 10 
Aantal pulsen per deelinterval : 1 
Als we het signaal ( zin A ) geanalyseerd en gekwantiseerd hebben en hierna 
weer gereconstrueerd, dan vinden we een SNR = 7.48 dB dwz. een kwaliteitsver
mindering van 0.65 dB tov. de ongekwantiseerde versie ( SNR = 8.13 dB). Ala 
we echter luisteren n,aar het gereconstrueerde signaal, dan klinkt het signaal 
alsof het door een buis wordt gesproken. Misschien 1ijn de bandbreedten toch 
te veel gekwantiseerd. 
We proberen daarom enkele andere kwantisatieschema's en we vinden hierbij de 
volgende resultaten : 

-

Formant (bits) Bandbreedte(bits) bits per Zin (SNR) 
1 2 3 4 5 1 2 '.__~~--I -~JU~~!~~UL ~ D E 

1 5 5 3 3 3 1 
7-~~-,--- ~---~--- -

1 i 1 1 : 1 24 7. 94 5.37 4.22 
2 5 5 3 3 3 2 2 1 1 1 I 1 26 7.24 4.82 3.95 

f----- 2-1 ---+- -- - f- __ 24 ___ ---··-- ---
3 5 5 3 3 1 2 1 I 1 7.30 4.76 4.07 
4 5 5 3 3 1 2 2 2 2 2 27 7.58 5.46 4.53 

-- ----~------ -----
5 5 5 3 2 1 3 3 1 1 1 25 8.08 5.50 4.39 
6 5 5 3 3 1 3 3 1 1 1 26 7.89 5.49 3.91 
7 5 5 3 3 2 3 3 1 1 1 ~--27-- 7.61 5.57 4.13 
8 5 5 3 3 1 3 3 2 2 2 29 8.03 5.50 4.41 

------- - -S:-28-5~70 -i:24 9 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 35 
10 ongekwantiseerd 8.13 5.77 4.12 

We zien dat de signaal-ruis verhoudingen bij kwantisatie niet zo veel veran
deren. Perceptief is er echter een duidelijke verbetering te horen als we het 
aantal bits dat we per interval aan de formanten en bandbreedten spenderen 
opvoeren. De (perceptieve) kwaliteit in de geanalyseerde zinnen dmv. van de 
schema's 4 t/m 7 en vooral 8 en 9 is beduidend hoger. 

De kwantisatie van de pulsexcitatie, dwz. de kwantisatie van de maximale 
amplitude en de relatieve amplituden van de pulsen, blijkt nauwelijks invloed 
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te hebben op de perceptieve kwaliteit, ondanks een afname van de signaal-ruis 
verhouding. Het verschil met de ongekwantiseerde versies is niet of nauwelijks 
te horen. 

---- --·---------- z:7 formanten en puls- Zin Zin 
band breed ten excitatie A D 

1. ongekw. ongekw. 8.13 5.77 4.12 
2. gekw. ongekw. 8.28 5.70 4.24 
3. ongekw. gekw. 7.70 5.52 3.94 
4. gekw. gekw. 7.76 5.37 4.14 
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5 Het Algorit{Ile 

Het programma dat is geschreven om de multipulsanalyse uit te voeren is een 
uitbreiding van een programma dat al bestond. We zullen daarom niet op alle 
procedures en programmadelen ingaan. In figuur 11 is een blokschema gegeven 
van het totale programma. De programmatekst staat in de bijlage. 

FORMMPE 

haalnaig 

brkn_acoef • 

brkn..hweeg 

brkn..ree 

brkn_wres 

zoekperipuls 

brkn _errmem 

echrfpsarecor d 

I 

BRKNFKW ZOEKPULSEN 

robfor 

soekperipuls 

brkn..maxamp 

1oekintervpuls 

display 

I 

I 
Figure 11: Blokschema van het programma 

We zien dat het programma uiteen valt in drie modules: 
FORMMPE, BRKNFKW en ZOEKPULSEN. 
Allereerst beschouwen we de module FORMMPE. We zien dat het signaal uit 
een N-file in een array sigli] gelezen wordt door de procedure haalnsig. De pro
cedure haalnsig leest een stuk spraak-signaal ter lengte shft uit een N-file in 
een array sigli]. Om de filter-coefficienten akwli] te berekenen voeren we de ro
buuste formantanalyse uit in de procedure brkn.acoeff, die de procedure robfor 
in module BRKNFKW aanroept. In de procedure brkn_hweeg berekenen we de 
coefficienten gli] van het weegfilter en de impulsresponsie h[ij. In brkn..res en 
brkn _wres bepalen we achtereenvolgens het residu-signaal res[i] en het gewogen 
residu-signaal wres!i]. 
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Hierna volgt de eigenlijke.multipulsanalyse in de procedure zoekperipuls, die de 
stemband-excitatie xres[ i] uitrekent. 
In de procedure brkn_errmem wordt het residu-signaal err ..mem[i] berekend ten 
gevolge van de pulsexcitatie van het zojuist geanalyseerde interval. Dit geeft bij 
de analyse van het volgende interval een correctie op het gewogen residu-signaal 
wres[i]. 
Tenslotte worden de berekende resultaten in een APN-file geschreven in de pro
cedure schrfpsarecord . 

In de module ZOEKPULSEN wordt de multipulsanalyse uitgevoerd. We starten 
de procedure zoekperipuls met de initialisatie van het residu errnog[i]. Hierna 
berekenen we de amplitude van de hoogste puls in de procedure brkn_maxamp. 
Vervolgens wordt het interval verdeeld in een aantal deelintervallen, met begin
sample 'van' en eind-sample 'tot'. Binnen zo'n interval worden de pulsen be
rekend in de procedure zoekintervpuls. Deze procedure bepaalt allereerst alle 
correlaties correqh[i] tussen het residusignaal en het weegfilter. Op de positie 
van een maximum voor deze correlatie wordt dan een puls weggezet met am
plitude amp en positie ni. Als de positie van deze puls buiten het deelinterval 
ligt wordt alleen het residu errext[i] aangepast. Ligt de puls echter binnen het 
deelinterval dan worden de positie en de gekwantiseerde amplitude vastgelegd 
( plspos[i] en plsamp[i] ), en (eventueel) de maskeringsfunctie mask[i] bepaald. 
N adat de procedure zoekintervpuls voor alle deelintervallen de pulsposities en 
amplitudes heeft. uitgerekend, wordt in de procedure brkn...xres de excitatie in 
het array xres[i] geschreven. Tenslotte worden er diverse signalen grafisch op de 
terminal gezet door de procedure display. Deze procedure gebruikt de functie 
absmaxfun om het absolute maximum uit te rekenen van een stuk signaal. 
Verder is er ook nog de module BRKNFKW met de procedure robfor. Deze 
module wordt uitvoerig beschreven in het rapport over de robuuste formant
analyse van Willems [3]. 



6 Conclusies en Suggesties voor verder onder-
zoek. 

6.1 Conclusies 

Doel van het onderzoek was het ontwerpen van een algoritme de multipuls
analyse uit te kunnen voeren, waarbij het analyse-interval in deelintervallen 
verdeeld werd. Dit doel is bereikt en het programma werkt bevredigend. Over 
het algemeen zijn de zinnen, die geanalyseerd zijn met voorgenoemd algoritme 
na resynthese perceptief niet te onderscheiden van de zinnen die met het con
ventionele multipulsalgoritme geanalyseerd zijn. In enkele gevallen geeft het 
nieuwe algoritme zelfs perceptief enige verbetering (Hierop zal worden ingegaan 
in de volgende paragraaf). 
Uit het onderzoek blijkt verder dat bij kwantisatie van formanten en band
breedten niet te zuinig moet worden gecodeerd. Het oorspronkelijke kwantisatie
schema: 
Fl t/m F5 resp.: 5,5,3,3,3 bits 
Bl t/m B5 alien 1 bit 
dat wil dus zeggen 24 bits per interval , bleek niet houdbaar. De kwaliteit bij 
resynthese gaat dusdanig achteruit dat het effect van kwaliteitsverbetering door 
multipulsanalyse totaal teniet wordt gedaan. Een beter schema lijkt: 
Fl t/m F5 resp.: 5,5,5,5,3 bits 
Bl t/m B5 resp.: 3,3,2,2,2 bits 
dat wil dus zeggen 35 bits per interval. We zien dus een toename van 11 bits 
per interval. Als we echter bedenken dat we (bij 10 pulsen per interval) 75 bits 
spenderen aan de multipulsen, dan vallen die extra 11 bits nogal mee. 
Nu de kwantisatie van de pulsen. Na kwantisatie met 5 bits voor de maximale 
amplitude en 3 bits voor de relatieve amplituden, blijkt er perceptief bijna geen 
kwaliteitsverlies te horen. Deze kwantisatie is daarom ook aangehouden. 
We kunnen daarom tenslotte ook zeggen dat een codering van een spraaksig
naal met een bitrate van rond de 5000 bits per seconde een kwalitatief redelijk 
niveau kan bereiken. Bij het streven naar een nog lagere bitrate zal niet zozeer 
bezuinigd moeten worden op de informatie over de formanten en bandbreedten, 
maar wellicht is er op de informatie over de amplituden en/of de posities van 
de multipulsen nog wel te bezuinigen (zie ook de volgende paragraaf). 

6.2 Suggesties voor verder onderzoek 

In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat in sommige gevallen het opdelen in deelin
tervallen een gunstig effect heeft op de perceptieve kwaliteit van de analyse. We 
opperden de mogelijkheid van een maskeringseffect of een perceptief dode tijd 
van het gehoor na een geplaatste puls. Onderzoek naar dit (mogelijke) maske
ringseffect zal nodig zijn om dit probleem verder op te lossen en om de optimale 
stemband-excitatie te kunnen modelleren. 
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Naast de MPE (Multi Puls Excitatie) bestaat er ook nog de RPE (Regular 
Puls Excitatie), die eveneens een kwalitatief goede beschrijving geeft van de 
stemband-excitatie. Bij de MPE gaat er vrij veel informatie zitten in de posities 
van de pulsen , bij de RPE gaat er vrij veel informatie zitten in de amplitu
den van de pulsen. Wellicht is het mogelijk deze twee methoden te combineren, 
waarbij een MPE-algoritme bij het plaatsen van de posities alleen kan kiezen uit 
enkele patronen van het RPE-algoritme. Een klein experiment met deze combi
natie van MPE en RPE is al uitgevoerd. Hierbij is een zin (Zin A) geanalyseerd 
voor een interval van 160 samples, 10 deelintervallen met in elk deelinterval 1 
puls. We analyseerden elk interval van 160 samples 4 maal en bij elke anal
yse legden we beperkingen op aan de posities van de pulsen. Deze konden de 
eerste keer alleen op elke eerste, vijfde, negende, dertiende etc. plaats wor
den neergezet, de tweede keer op elke tweede, zesde, tiende etc.plaats, hetzelfde 
voor de derde en vierde keer. Voor alle vier de analyses werd de energie van het 
overgebleven residu berekend. We kozen voor elk interval die analyse, die de 
kleinste residu-energie had. De geresynthetiseerde zin bleek perceptief niet veel 
in kwaliteit achteruit gegaan te zijn, de bitrate echter ging met ongeveer 1000 
bits per seconde achteruit. Omdat er slechts een zin geanalyseerd is kunnen we 
over de bruikbaarheid van deze combinatie van MPE en RPE nu nog niet veel 
zeggen. Verder onderzoek Jijkt dan ook gewenst. 
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Bijlage 1 : 

programmatekst 

1.MODULE FORMMPE 
2.MODULE ZOEKPULSEN 

• ongekwantiseerd 

• gekwantiseerd 

3.MODULE BRKNFKW 

• ongekwantiseerd 

• gekwantiseerd met kwantisatie-schema: 
Fl t/m F5 : 5,5,5,5,3 bits 
Bl t/m BS : 3,3,2,2,2 bits 



Bijlage 1.1 

MODULE FORMMPE 



[INHERIT('BRKNFKW.ENV' ,'ZOEKPULSEN.ENV', 
'USERDISK:[AKOFON.LVS]LVS.ENV')] 

(*------------------------------------------------*) 
( * * ) 
(* DIT IS HET PROGRAMMA FORMMPE *) 
(* Filename: formmpe.pas *) 
( * *) 
(* Dit is het hoofdprogramma . *) 
(* Het gebruikt de volgende procedures *) 
( * *) 
(* HAALNSIG: *) 
(* Deze procedure leest een stuk spraak- *) 
(* signaal ter lengte shft uit een N-file. *) 
( * *) 
(* BRKN ACOEFF: *) 
(* Deze procedure voert de robuuste *) 
(* formantanalyse uit dmv. procedure *) 
(* robfor in module BRKNFKW. *) 
( * * ) 
( * BRKN HWEEG : * ) 
(* Deze procedure berekent de coefficienten *) 
(* g[i] van het weegfilter en de impuls- *) 
(* responsie h[i] . *) 
( * *) 
( * BRKN RES : *) 
(* Deze procedure bepaalt het *) 
(* residu-signaal res[i) . *) 
( * *) 
(* BRKN WRES : *) 
(* Deze procedur2 bepaalt het gewogen *) 
(* residu-signaal wr:!s[i] . *) 
( * *) 
( * ZOEKPERI PULS : *) 
(* Deze procedure berekent de *) 
(* multipulsen en staat in de *) 
( * module ZOEKPULSEN . *) 
( * *) 
(* BRKN ERRMEM: *) 
(* Deze procedure berekent het *) 
( * residu-signaal errmem[ i] . *) 
( * *) 
(* SCHRFPSARECORD: *) 
(* Deze procedure schrijft de resultaten *) 
( * in een APN-file . *) 
( * *) 
( * *) 
( * Datum : 22 Juni 1987 *) 
( * *) 
(*------------------------------------------------*) 
( * intl = -128 .. 127 *) 
( * int2 = -32768 .. 32767 *) 
(* blockbuf= array[l .. 256) of int2 *) 
(* idrnbuf = array[l .. 128) of integer *) 
(* framebuf= array[l .. 60) of int2 *) 
(* filename= packed array[l .. 64) of char *) 
(*message= varying[128] of char *) 
(*------------------------------------------------*) 
(* vector =array[0 .• vecsize] of real (in robfor) *) 
(*------------------------------------ ----------*) 



program FORMMPE(input,output); 

canst 
{ VECSIZE 
{ VECVECSIZE 

=32;} 
=1024;} 

{ LW=l60; LW150=240; LW200=320; 
GAMMA=0. 7; 

LW400=640; .... INHERITED} 

DREMPEL=0.00001; 
DREMSQR=0.0000000001; 
MASKCONST=0.6; 
kantlijn = 25; 
m = 10; 

type 
{ vector = array [ 0 .. VECSIZE] of real; 
{ lvector = array [ 0 .. VECVECSIZE] of real; 
{ ivector = array [ 0 .. VECSIZE] of integer; 
{ ipvector = array [0 .. LW400] of integer; 
{ pvector = array [0 .. LW400] of real; 
{ llvector = array [-LW200 .. LW400] of real; 

longbuf = array [0 •• 500] of int2; 

var 
nfile 
erbij,hlengte,hlinit,i,interv,intpuls,lwaa 
mp,nfile lengte,nr frames,ntlpulsen,ntlperiodes 
perteller,plsnr,sampletlr,shft,telstop 
fihihj0,scal,sigma 
display ja,stopprog,write ja 
nfname,psaname -
idrec 
buffer,i2buf 
a,akw,appe,cc,ck,g,rc,rk,mskfnc 
errmem,h,res,sig,wres,xres 

INHERITED } 
INHERITED } 
INHERITED } 
INHERITED } 
INHERITED } 
INHERITED } 

int2; 
integer; 
integer; 
integer; 
real; 
boolean; 
filename; 
idrnbuf; 
blockbuf; 
vector; 
llvector; 

{******************************************************************* 

procedure brkn hweeg; 
var i,k : integer; x,xsqr,gampowk real; 
begin 

gampowk:=1.0; 
for k:=1 to mp do 
begin 

gampowk:=gampowk*gamma; 
g[k]:=gampowk*appe[k]; 
h[-k]:=0.0; 

end; 
g[ 0]: =1. 0; 
h[0]:sl.0; 
fihihj0:•1.0; 
for i:sl to hlinit do 
begin 

x:•0.0; 
for k:=1 to mp do x:=x-g[k]*h[i-k]; 
h [ i] : sx; 
xsqr:=sqr(x); 
if xsqr>DREMSQR then hlengte:=i; 



fihihjO:=fihihjO + xsqr; 
end; 
writeln; 

end;(* brkn_hweeg *) 

procedure brkn res; 
var i,k,bgn,eind: integer; x: real; 
begin 

bgn:=-LW200+mp; eind:=LW400; 
for i:=bgn to eind do 
begin 

x:=sig(i]; 
for k:•l to mp do x:=x+appe(k]*sig[i-k]; 
res[i]:=x; 

end; 
end;(* brkn res*) 

procedure brkn wres; 
var i,k,bgn,eind: integer; x: real; 
begin 

for i:=1 to shft do wres[i-shft]:=wres[i]; 
for i:=1 to LW200 do 
begin 

x:=0.0; 
for k:=1 to mp do x:=x+g[k]*wres[i-k]; 
wres[i]:=res[i]-x; 

end; 
end;(* brkn wres *) 

procedure brkn errmem; 
var i,k,pp :-integer; x,pa : real; 
begin 

for i:=1 to LW400 do errmem[i]:=0.0; 
for i:=shft+l to lw400 do xres[i]:=0.0; 
for i:sl to hlengte do 
begin 

x:=0.0; 
for k:=i to hlengte do 

x:•x+xres[i+shft-k]*h(k]; 
errmem(i]:=x; 

end; 
for i:•hlengte+l to lw400 do errmem[i]:=0.0; 

end;(* brkn errmem *) 

procedure haalnsig; 
var i,inaar : integer; 

getali2 : int2; 
begin 

(* signaal doorschuiven met shft *) 
for i:=-LW200 to LW400-shft do sig[i]:=sig[i+shft]; 

(* aanvullen met shft nieuwe ~amples *) 
getali2 := shft; 



rread(nfile,buffer[l],getali2); 
for i:=1 to shft do 
begin 

inaar:=LW400 - shft + i; 
sig[inaar]:=buffer[i]; 

end; 
sampletlr:=sampletlr+shft; 

end;(* haalnsig *) 

procedure schrfpsarecord(pernr integer); 
canst offset= 21; 

reclen = 256; 
var i,trnc integer; 

ni2 int2; 
begin 

if (sigma < 0.0) then sigma:=0.0; 
for i:=offset to offset+shft do 

i2buf[i]:=trunc(xres[i-offset]); 
i2buf[l]:=-shft; 
i2buf[2]:=round(sqrt(sigma)); 
i2buf[4]:=20; 
i2buf[5]:=-14744; 
for i:=1 to 5 do 
begin 

trnc:=trunc( 5000.0 * ck[i] + 0.5); 
i2buf[2*i+5]:=trnc; 
trnc:=trunc(l0000.0 * rk[i] + 0.5); 
i2buf[2*i+6]:=trnc; 

end; 
ni2:=pernr ; 
flwrite(psaname,i2buf[l],ni2,1); 

end; (* schrfpsarecord *) 

procedure openfiles; 
var i:integer; fname:filename; 

getali2 : int2; 
begin 

nfile:= 1; 
getfname('[] INPUT file N: ( geef ook .psn) ','N:',nfname); 
getali2:=nfxst(nfname); 
fopen(nfname,getali2,nfile,1); 
rread(nfile,i2buf[l],256); 
nr frames:=i2buf[ll]; 
nfile lengte:= 256 * nr frames; 
for i:=1 to 256 do i2buI[i]:=0; 
i2buf[ 36):= 256; 
i2buf[101]:=10000; 
i2buf[lll]:• 100; 
i2buf[112]:• 3; 
i2buf[113]:= m; 
i2buf[115]:• 1; 
i2buf[118]:• 21; 
getfname('[] OUTPUT file M: ( geef oak .psa ) ','M:',psaname); 
writeln('input: ',nfname); 
writeln('output: ',psaname); 
flcreate(psaname,0,0,getali2); 



flwrite(psaname,i2buf[l],0,l); 
end; (* openfiles *) 

procedure getident; 
var i:integer; 
var x:real; 
begin 

mp:=m+l; ntlpulsen:=0; 
while((ntlpulsen>shft)OR(ntlpulsen<=0)) do 
begin 

write('[] aantal intervallen per periode='); readln(interv); 
write('[] aantal pulsen per interval='); readln(intpuls); 
ntlpulsen:•interv*intpuls; 

end; 
write ja:=true; 
for i:=-VECSIZE to Odo h[i]:=0.0; 
for i:=-LW200 to LW400 do 
begin 

sig[i]:=0.0; 
res[i]:=0.0; 
wres[i]:=0.0; 
errmem[ i] :=0. 0; 

end; 
lwaa:=(8*shft) div 5; 
hlinit:=trunc(ln(DREMPEL)/ln(GAMMA))+l; 
X :=1. 0; 
for i:=0 to 5 do begin mskfnc[i]:•1.0-x; x:=x*MASKCONST;end; 
sampletlr:=0; 
stopprog:=false; 

end; (* getident *) 

procedure brkn acoeff; 
var i,j,laa,laab: integer; 

stap: real; c : vector; 
buf : lvector; 

begin 
laa:=round(l.6*shft); 
laab:=round(0.3*shft); 
for i:=0 to laa do buf[i]:=sig[i-laab]; 
robfor(buf,laa,cc,rc,ck,rk,a,akw,sigma,m); 
sigma:=4.0*sigma; 

{ nu is het a-filter weer gevonden •.......•....•..... } 
akw[m+l]:=0.0; 
for i:=(m+l) downto 2 do appe[i]:=akw[i) - PECON * akw[i-1); 
appe[l]:=akw[l] - PECON; 
appe [ 0 J: sl. 0; 

end;(* brkn acoeff *) 

procedure exit program; 
begin -

writeln; writeln(' EINDE FORMMPE 
flclose(nfname); 
flclose(psaname); 
flread(psaname,i2buf[l],0,1); 

! ! , ) ; 



i2buf[35]:=perteller - 1; 
flwrite(psaname,i2buf[l],0,l); 
flclose(psaname); 

end; (* exit_program *) 

{*****************************************************************************] 

begin(***** hoofdprogramma **************************) 
scal:=0.030; shft:=lw; display ja:=false; 
openfiles; getident; settek; -
haalnsig; haalnsig; haalnsig; 
perteller:=l;telstop:=1; 
ntlperiodes:•nfile_lengte div shft; 

repeat 

writeln; 
write('shft= ',shft:6,' ntlper• ',ntlperiodes:4,' periode= ',perteller:4 
if (perteller>•telstop) then 
begin 

write(' hoeveel: 0,1. ... '); 
readln(erbij); 
telstop:=perteller+abs(erbij); 
display ja:=(erbij>O); 
stopprog:=(erbij=O); 

end 
else 
begin 

writeln(' Telstop= ',telstop:4); 
end; 

if not(stopprog) then 
begin 

haalnsig; 
brkn acoeff; 
brkn-hweeg; 
brkn-res; 
brkn-wres; 
zoekperipuls(hlengte,shft,interv,ntlpulsen,intpuls,fihihjO, 

display_ja,rnskfnc,h,sig,res,wres,errmem,xres); 
brkn errmem; 
schripsarecord(perteller); 
perteller:=perteller+l; 

end; 
until ((sampletlr>nfile lengte) 
exit_program; -

end.(* hoofdprogramma *) 

OR (stopprog)); 



Bijlage 1.2 A 

MODULE ZOEKPULSEN (Ongekwantiseerd) 



[INHERIT('brknfkw.env','USERDISK:[AKOFON.LVS]LVS.ENV'), 
ENVIRONMENT('zoekpulsen.env')] 

(*------------------------------------------------------*) ( * *) 
(* DIT IS HET PROGRAMMA ZOEKPULSEN *) 
(* Filename : Zoekpulseno.pas *) 
( * *) 
(* Dit programma berekent de multipulsen *) 
( * zonder kwantisatie . *) 
(* Het gebruikt de volgende procedures: *) 
( * * ) 
(* ZOEKINTERVPULS: *) 
(* Deze procedure berekent de pulsposities *) 
(* en de gekwantiseerde pulsamplitudes. *) 
( * *) 
(* BRKN XRES *) 
(* Deze procedure bepaalt de excitatie xres[*] *) 
(* uit de afzonderlijke posities en amplitudes *) 
( * van de pulsen. *) 
( * * ) 
(* DISPLAY *) 
(* Deze procedure geeft de diverse signalen *) 
(* grafisch weer op de terminal. *) 
( * * ) 
( * Datum : 22 Juni 1987 *) 
( * * ) 
(*------------------------------------------------------*) 
( * * ) 
(* intl = -128 .. 127 *) 
( * int2 = -32768 .. 32767 *) 
(* blockbuf= array[l .. 256] of int2 *) 
(* idrnbuf = array[l .. 128] of integer *) 
( * f ramebuf= array[ 1.. 60] of int2 *) 
(* filename= packed array[l .. 64] of char *) 
(*message= varying[l28] of char *) 
( * * ) 
(*------------------------------------------------------*) 
( * * ) 
(* vector =array[O .. vecsize] of real (in robfor) *) 
( * * ) 
(*------------------------------------------------------*) 
MODULE ZOEKPULSEN(INPUT,OUTPUT); 

const 
{ VECSIZE=32; inherited ... } 
{ VECVECSIZE=l024; inherited ... } 

LW=l60; LW150•240; LW200=320; LW400=640; 

type 
{ vector 
{ lvector 
{ ivector 

ipvector 
pvector 
llvector 

= array [0 •. VECSIZE] of real; ... zie boven} 
= array [0 .. VECVECSIZE] of real; inherited .... } 
= array [O .. VECSIZE] of integer; inherited .... } 
= array [O .. LW400] of integer; 
= array [O •. LW400] of real; 
• array [-LW200 .. LW400] -of real; 



{***************************************************************** 

procedure brkn xres(var aantal 
var pos 
var amp 
var buf 

var i integer; 
begin 

:integer; 
ipvector; 
pvector; 

: llvector); 

for i:=-lw200 to lw400 do buf[i]:=0.0; 
for i:=1 to aantal do buf[pos[i]]:=amp[i]; 

end;(* brkn_xres *) 

{ ................................................................ . 
function absmaxfun(fun: llvector; van,tot:integer):real; 

var amax,at: real; 
i : integer; 

begin 
amax:=0.0; 
for i:= van to tot do 
begin 

at:=abs(fun[i]); 
if (at>amax) then amax:=at; 

end; 
absmaxfun:=amax; 

end; (* absmaxfun *) 

{ ................................................................ . 

procedure display(shft 
errnog,errnog2,mask,xres,sig,res 

var nulpunt,i 
xb,xe,maxl,max2 
yhoogte,fak y,dx 
sbuf -

begin 
nulpunt:=25; 

integer; 
real; 
real; 
llvector; 

erase; tkdmp; 
kader(0.0,0.0,1000.0,1000.0,5,5,0); 
xb:=(nulpunt * 1000.0) / LW150; 
xe:=xb + (shft * 1000.0) / LW150; 
plotl(xb,0.0,xb,1000.0); 
plotl(xe,0.O,xe,1000.0); 
dx:=1000.0/LWlSO; 

for i:=1 to LW150 do sbuf[i]:=sig[i-nulpunt]; 
fak y:=50.0/absmaxfun(sbuf,l,LWlS0); 
yhoogte:=950.0; 
plotfr(sbuf(l],LW150,dx,fak_y,0.0,yhoogte,0); 

for i:=1 to LW150 do sbuf[i]:sres[i-nulpunt]; 
fak y:=50.0/absmaxfun(sbuf,1,LWlS0); 
yhoogte:=850.0; 
plotfr(sbuf[l],LW150,dx,fak_y,O.0,yhoogte,0); 

for i:=1 to nulpunt do sbuf[i]:=0.0; 

: integer; 
llvector); 



for i:=1 to LWlSO do sbuf[i+nulpunt]:=errnog2[i]; 
fak y:=75.0/absmaxfun(sbuf,l,LWlSO); 
yhoogte:=725.0; 
plotfr(sbuf[l],LWlSO,dx,fak y,0.0,yhoogte,O); 
plotl(xb,725.0,xe,725.0); -

for i:=1 to nulpunt do sbuf[i]:=0.0; 
for i:=1 to LW150 do sbuf[i+nulpunt]:=errnog[i]; 
yhoogte:=550.0; 
plotfr(sbuf[l],LW150,dx,fak y,0.0,yhoogte,O); 
plotl(xb,550.0,xe,550.0); -

for i:=1 to LW150 do sbuf[i]:=xres[i-nulpunt]; 
fak y:=190.0/absmaxfun(sbuf,1,LWlSO); 
yhoogte:•275.0; 
plotfr(sbuf[l],LW150,dx,fak_y,O.O,yhoogte,O); 

for i:=1 to LW150 do sbuf[i]:=mask[i-nulpunt]; 
fak y:=50.0; 
yhoogte:=25.0; 
plotfr(sbuf[l],LW150,dx,fak_y,O.O,yhoogte,O); 

end; (*display*) 

{ ...................................................................... . 

procedure zoekintervpuls(var 
var 
var 
var 
var 
var 

var intplsnr,i,j,k,ni,ampi 
amp,ampk,x,max : real; 

begin 
intplsnr:=1; 
repeat 

ni:=0; max:=0.0; 

hlengte,van,tot,plsnr,intpuls 
fihihjO 
mskfnc 
plsamp 
plspos 
mask,h,errnog,errext,correqh 
integer; 

integer; 
real; 
vector; 
pvector; 
ipvector; 
llvector); 

for k:=van to tot+hlengte do 
begin 

(* brkn_correqh *) 

x:=0.0; 
for i:=0 to hlengte do x:=x+h[i]*(errnog[k+i]+errext[k+i]); 
correqh[k]:=x; 
x:=sqr(correqh[k]*mask[k]); 
if x>max then begin max:=x; ni:=k; end; 

end; 
amp:=correqh[ni]/fihihjO; 
if ni<=tot then 
begin 

for i:•O to 5 do mask[ni+i]:=mask[ni+i]*mskfnc[i]; 
for i:•O to hlengte do errnog[i+ni]:=errnog[i+ni]-amp*h[i]; 
plspos[plsnr]:=ni; 
plsamp[plsnr]:=amp; 
plsnr:•plsnr+l; 
intplsnr:=intplsnr+l; 

end 
else 
begin 

for i:•O to hlengte do errext[i+ni]:=errext[i+ni]-amp*h[i]; 



end; 
until (intplsnr>intpuls); 

end; (* zoekintervpuls *) 

{ ...................................................................... . 

procedure zoekperipuls 

var 

( var hlengte,shft,interv,ntlpulsen,intpuls 
var fihihjO 
var display ja 
var mskfnc -
var h,sig,res,wres,errmem,xres 

i,plsnr,numbint,van,tot 
plsamp 
plspos 
errnog,errnog2,errext,correqh,mask 

integer; 
pvector; 
ipvector; 
llvector; 

begin 
for i:=-LW200 to LW400 do 
begin 

er rnog [ i] : =0. 0; 
errext[i]:=0.0; 
correqh[i]:=0.0; 
mask [ i ] : = 1 . 0 ; 

end; 
for i:=1 to shft+hlengte do 
begin 

end; 

errnog[i]:= wres[i] - errmem[i]; 
errnog2[i]:=errnog[i]; 

plsnr:=1; 
for i:=1 to ntlpulsen do 

begin 
plsamp[i]:=0.0; 
plspos[i]:=0; 

end; 
for numbint:=1 to interv do 
begin 

for i:=1 to lwlSO do errext[i]:=0.0; 
van:=((shft*(numbint-1)) div interv)+l; 
tot:=(shft*numbint) div interv; 
zoekintervpuls(hlengte,van,tot,plsnr,intpuls,fihihjO, 

integer; 
real; 
boolean; 
vector; 
llvector); 

mskfnc,plsamp,plspos,mask,h,errnog,errext,correqh); 
end; 

brkn xres(ntlpulsen,plspos,plsamp,xres); 
if dTsplay ja then display(shft,errnog,errnog2,mask,xres,sig,res); 

end; (* zoekperipuls *) 

END. (* ZOEKPULSEN *) 



Bijlage 1.2 B 

MODULE ZOEKPULSEN (Gekwantiseerd) 



[INHERIT('brknfkw.env','USERDISK:[AKOFON.LVS]LVS.ENV'), 
ENVIRONMENT('zoekpulsen.env')] 

(*------------------------------------------------------*) ( * * ) (* DIT IS HET PROGRAMMA ZOEKPULSEN *) 
(* Filename : zoekpulsenkw.pas *) 
( * *) 
(* Dit programma berekent de multipulsen *) 
(* met kwantisatie. *) 
(* Het gebruikt de volgende procedures: *) 
( * * ) 
(* BRKN MAXAMP *) 
(* Deze procedure berekent de amplitude *) 
(* van de hoogste puls en kwantiseert deze *) 
( * *) 
( * ZOEKINTERVPULS : *) 
(* Deze procedure berekent de pulsposities *) 
(* en de gekwantiseerde pulsamplitudes. *) 
( * *) 
( * BRKN XRES : * ) 
(* Deze procedure bepaalt de excitatie xres[*l *) 
(* uit de afzonderlijke posities en amplitudes *) 
(* van de pulsen. *) 
( * * ) 
(* DISPLAY *) 
(* Deze procedure geeft de diverse signalen *) 
(* grafisch weer op de terminal. *) 
( * * ) 
(* Datum : 22 Juni 1987 *) 
( * * ) 
(*------------------------------------------------------*) 
( * *) 
(* intl = -128 .. 127 *) 
( * int2 = -32768 .. 32767 *) 
(* blockbuf= array[l .. 256] of int2 *) 
(* idrnbuf = array[l .. 128) of integer *) 
(* framebuf= array[l .. 60) of int2 *) 
(* filename• packed array[l .. 64] of char *) 
(*message= varying[128] of char *) 
( * * ) 
(*------------------------------------------------------*) 
( * *) 
(* vector =array[0 •• vecsize] of real (in robfor) *) 
( * * ) 
(*------------------------------------------------------*) 

MODULE ZOEKPULSEN(INPUT,OUTPUT); 

const 
{ VECSIZE•32; inherited ... } 
{ VECVECSIZE•l024; inherited ... } 

LW=l60; LW150•240; LW200=320; LW400=640; 

type 
{ vector 
{ lvector 
{ ivector 

= array [0 .. VECSIZE] of real; ... zie boven} 
= array [0 .. VECVECSIZE] -Of real; inherited •... } 
= array [0 .. VECSIZE] of integer; inherited .... } 



ipvector 
pvector 
llvector 

• array [0 .. LW400] of integer; 
= array [0 .. LW400] of real; 
= array [-LW200 .. LW400] of real; 

{*****************************************************************' 

procedure brkn xres(var aantal 
var pos 
var amp 
var buf 

var i integer; 
begin 

:integer; 
ipvector; 
pvector; 

: llvector); 

for i:=-lw200 to lw400 do buf(i]:=0.0; 
for i:=1 to aantal do buf[pos(i]]:=amp(i]; 

end;(* brkn_xres *) 

{ ................................................................ . 
function absmaxfun(fun: llvector; van,tot:integer):real; 

var amax,at : real; 
i : integer; 

begin 
amax:=0.0; 
for i:= van to tot do 
begin 

at:=abs(fun[i]); 
if (at>amax) then amax:=at; 

end; 
absmaxfun:=amax; 

end; (* absmaxfun *) 

{ ................................................................ . 

procedure display(shft 
errnog,errnog2,mask,xres,sig,res 

var nulpunt,i 
xb,xe,maxl,max2 
yhoogte,fak y,dx 
sbuf -

begin 
nulpunt:=25; 

integer; 
real; 
real; 
llvector; 

erase; tkdmp; 
kader(0.0,0.0,1000.0,1000.0,5,5,0); 
xb:=(nulpunt * 1000.0) / LWlS0; 
xe:=xb + (shft * 1000.0) / LW150; 
plotl(xb,0.0,xb,1000.0); 
plotl(xe,0.O,xe,1000.0); 
dx:•1000.0/LWlS0; 

for i:•l to LWlS0 do sbuf[i]:•sig[i-nulpunt]; 
fak y:•50.0/absmaxfun(sbuf,1,LWlS0); 
yhoogte:•950.0; 
plotfr(sbuf[l],LWlS0,dx,fak_y,0.0,yhoogte,0); 

for i:=1 to LWlS0 do sbuf(i]:•res[i--nulpunt]; 
fak_y:=50.0/absmaxfun(sbuf,1,LWlS0); 

: integer; 
llvector); 



yhoogte:=850.0; 
plotfr(sbuf[l],LWlSO,dx,fak_y,O.O,yhoogte,O); 

for i:=1 to nulpunt do sbuf(i]:=0.0; 
for i:=1 to LWlSO do sbuf[i+nulpunt]:=errnog2[i]; 
fak y:=75.0/absmaxfun(sbuf,1,LWlSO); 
yhoogte:=725.0; 
plotfr(sbuf[l],LWlSO,dx,fak y,0.0,yhoogte,O); 
plotl(xb,725.0,xe,725.0); -

for i:=1 to nulpunt do sbuf[i]:=0.0; 
for i:=1 to LWlSO do sbuf[i+nulpunt]:=errnog[i]; 
yhoogte:=550.0; 
plotfr(sbuf(l],LWlSO,dx,fak y,0.0,yhoogte,O); 
plotl(xb,550.0,xe,550.0); -

for i:•l to LWlSO do sbuf[i]:=xres[i-nulpunt]; 
fak y:=190.0/absmaxfun(sbuf,l,LWlSO); 
yhoogte:=275.0; 
plotfr(sbuf[l],LWlSO,dx,fak_y,O.O,yhoogte,O); 

for i:=1 to LWlSO do sbuf[i]:=mask[i-nulpunt]; 
fak y:=50.0; 
yhoogte:=25.0; 
plotfr(sbuf[l],LWlSO,dx,fak_y,0.0,yhoogte,O); 

end; (*display*) 

{ ..................................................................... . 

procedure brkn maxamp(hlengte,shft 
- fihihjO 

h,errnog 

var i,j,k,ni,maxi 
amp,x,y,max,maxx 

begin 

var maxamp,maxampkw 
integer; 
real; 

for k:=1 to shft do 
begin 

x:=0.0; 
for i:=0 to hlengte do x:=x+h[i]*errnog[k+i]; 
y:=sqr(x); 
if y>max then begin max:=y; maxx:=x end; 

end; 
maxamp:=maxx/fihihjO; 
maxi:=round(l6*sqrt(abs(maxamp)/2048)); 
maxampkw:=2048*sqr(maxi/16.0)*(maxamp/abs(maxamp)); 

end; (* brkn_maxamp *) 

integer; 
real; 
llvector; 
real); 

{ ..................................................................... . 

procedure zoekintervpuls(var hlengte,van,tot,plsnr,intpuls 
var fihihjO 
var maxamp,maxampkw 
var mskfnc 
var plsamp 
var plspos 

integer; 
real; 
real; 
vector; 
pvector; 
ipvector; 



var mask,h,errnog,errext,correqh llvector); 
var intplsnr,i,j,k,ni,ampi integer; 

amp,ampk,x,max : real; 
begin 

intplsnr:==1; 
repeat 

ni:=0; max:=0.0; 
for k:=van to tot+hlengte do (* brkn_correqh *) 
begin 

x:=0.0; 
for i:=0 to hlengte do x:=x+h[i)*(errnog[k+i]+errext[k+i]); 
correqh[k):=x; 
x:=sqr(correqh[k]*mask[k]); 
if x>max then begin max:=x; ni:=k; end; 

end; 
amp:=correqh[ni]/fihihj0; 
if ni<=tot then 
begin 

for i:=0 to 5 do mask[ni+i]:=mask[ni+i]*mskfnc[i]; 
ampi:=round(4*amp/maxamp); 
ampk:=(maxampkw*ampi)/4.0; 
for i:=0 to hlengte do errnog[i+ni]:=errnog[i+ni]-ampk*h[i]; 
plspos[plsnr]:=ni; 
plsamp[plsnr]:=ampk; 
plsnr:=plsnr+l; 
intplsnr:=intplsnr+l; 

end 
else 
begin 

for i:=0 to hlengte do errext[i+ni]:=errext[i+ni]-amp*h[i]; 
end; 

until (intplsnr>intpuls); 
end; (* zoekintervpuls *) 

{ ..................................................................... . 

procedure zoekperipuls 

var 

( var hlengte,shft,interv,ntlpulsen,intpuls 
var fihihj0 
var display ja 
var mskfnc -
var h,sig,res,wres,errmem,xres 

i,plsnr,numbint,van,tot integer; 
pvector; 
ipvector; 
real; 
llvector; 

plsamp 
plspos 
maxamp,maxarnpkw 
errnog,errnog2,errext,correqh,mask 

begin 
rnaxamp:=0.0; maxampkw:•0.0; 
for i:=-LW200 to LW400 do 
begin 

errnog[ i] :=0.0; 
errext[i):=0.0; 
correqh[i]:=0.0; 
mask [ i J : • 1. 0 ; 

end; 

integer; 
real; 
boolean; 
vector; 
llvector); 



for i:=1 to shft+hlengte do 
begin 

errnog[i):s wres[i] - errmem[i); 
errnog2[i]:=errnog[i]; 

end; 
brkn maxamp(hlengte,shft,fihihjO,h,errnog,maxamp,rnaxampkw); 
plsnr:=1; 

for i:=1 to ntlpulsen do 
begin 

plsamp[i]:•0.0; 
plspos[i]:=0; 

end; 
for numbint:=1 to interv do 
begin 

for i:•l to lwlSO do errext[i]:=0.0; 
van:=((shft*(numbint-1)) div interv)+l; 
tot:=(shft*numbint) div interv; 
zoekintervpuls(hlengte,van,tot,plsnr,intpuls,fihihjO,maxamp,maxampkw, 

mskfnc,plsamp,plspos,mask,h,errnog,errext,correqh); 
end; 

brkn xres(ntlpulsen,plspos,plsamp,xres); 
if display ja then display(shft,errnog,errnog2,mask,xres,sig,res); 

end; (* zoekperipuls *) 

END. (* ZOEKPULSEN *) 



Bijlage 1.3 A 

MODULE BRKNFKW (Ongekwantiseerd) 



[ENVIRONMENT('BRKNFKW.ENV')] 
MODULE BRKNFKW(INPUT,OUTPUT); 

(*----------------------------------------------*) ( * * ) 
(* DIT IS HET PROGRAMMA BRKNFKW *) 
(* Filename: brknf.pas *) 
( * * ) 
(* Frequenties ongekwantiseerd *) 
(* Bandbreedten gekwantiseerd *) 
(* met 5 bits per bandbreedte. *) 
( * * ) 
(* Datum = 22 Juni 1987 *) 
( * * ) 
(*----------------------------------------------*) 
canst dimbb - 15; 

dimcc - 31; 
pecan = 0. 9; 
vecsize = 32; 
ntlformax = vecsize div 2; 
vecvecsize - 1024; 

( * ntlformant = 5; *) 

type rtabel = record laaind,hooind,vorind: integer; 
tab: array[O .. dimbb] of integer; 

rkwtabel 
vector 
ivector 
polynoom 

lvector 

end; 
= array[l •. ntlformax] of rtabel; 
= array[O .. vecsize] of real; 
= array[O .. vecsize] of integer; 
= record 1 : integer; 

a: vector 
end; 

= array[O .. vecvecsize] of real; 

var pla,plr,andere4 
rt 

polynoom; 
rkwtabel; 
integer; knul 

cosa 
nulvector 
ntlformant 

array[0 .. 6] of vector; 
vector; 
[global]integer; 

procedure plmpy(var x polynoom; y : polynoom); 
} { x:==x * y 

var nl,k,j : integer; 
som : real; 

begin 
nl:==x.l + y.l; 
for k:=(x.1+1) to nl do 
for k:=nl downto Odo 
begin 

som:•0.0; 
j:=0; 

x.a[k]:=0.0; 

while (k-j >• 0) and (j <• y.l) do 
begin 

som:•som + x.a[k-j] * y.a[j]; 
j:=j + 1; 

end; 
x • a [ k ] : -= s om; 

end; 



x.l:=nl; 
end; ( * plmpy *) 

procedure plmpy2(var x polynoom; p,q :real); 
vary: polynoom; 
begin 

y.l:=2; 
y.a[0):=1.0; y.a[l]:=p; y.a[2]:=q; 
plmpy(x,y); 

end; (* plmpy2 *) 

procedure zoekoptimaler(rr : polynoom; cc : vector; var re 
m: integer ); 

const maxoptiter=S; 
type kvector = array[l .. ntlformax] of integer; 
var k,ix,mindex,optiter : integer; 

result,vorigresult: kvector; 
rtemp,xrt : real; 
cct,rrt,jo: integer; 

function plddot(a,r : polynoom) : real; 
var k,i : integer; som,sgm: real; 
begin 

som:=sqr(a.a[a.l]) * r.a[O]; 
for k:=0 to a.1-1 do 
begin 

sgm:=a.a[k] * r.a[O]; 
for i:=k+l to a.l do 

sgm:=sgm + 2.0 * a.a[i] * r.a[abs(i-k)]; 
som:= som + a.a[k] * sgm; 

end; 
plddot:=som; 

end; (* plddot *) 

function error(jx : integer) : real; 
const maxmax = 1.0E+38; 
var rtemp: real; 
begin 

if (jx>rt[k).hooind) or 
(jx<rt[k].laaind) then error:= maxmax 

else 
begin 

pla.l:=2; 
pla.a[O] :=1.0; 
rtemp:•rt[k].tab[jx] / 8192.0; 
pla.a[l]:=rtemp * cc[k]; 
pla.a[2]:=sqr(rtemp); 
plmpy(pla,andere4); 
error:=plddot(pla,rr); 

end; 
end; (*error*) 

procedure minimaliseer(k : integer; var mindex 
const maxiter•20; 
var jmid,iter : integer; 

erlo,ermid,erhi : real; 

procedure omlaag; 
begin 

jmid:=jmid-1; 

integer); 

vector; 



erhi:=ermid; ermid:=erlo; 
erlo:=error(jmid-1); 

end; 
procedure omhoog; 
begin 

jmid:=jmid+l; 
erlo:=ermid; ermid:=erhi; 
erhi:=error(jmid+l); 

end; 

procedure maakfilminl(var a: polynoom); 
var i : integer; 

rtemp,ptemp,qtemp: real; 
begin 

a.l:•O; a.a[0]:=1.0; 
for i:•l to ntlformant do 
begin 

if ( i < > k) then 
begin 

rtemp:=rt(i].tab[rt[i].vorind] / 8192.0; 
ptemp:=rtemp * cc[i]; 
qtemp:=sqr(rtemp); 
plmpy2(a,ptemp,qtemp); 

end; 
end; 

end; (*maakfilminl*) 

begin (*minimaliseer*) 
maakfilminl(andere4); 
jmid:=rt[k].vorind; 
erlo:= error(jmid-1); 
ermid:=error(jmid); 
erhi:= error(jmid+l); 
iter:=0; 
repeat 

if (erlo < ermid) and (ermid < erhi) then omlaag 
else 
begin 

if (erlo > ermid) and (ermid > erhi) then omhoog 
else 
begin 

if 
{ 
{ 

(ermid>erlo) and (ermid>erhi) then 
dit is een geval dat eigenlijk niet mag voorkomen 
omdat dan de fout een maximum heeft en dat is 

{ niet netjes. 
begin 

writeln('max. in het min. zoeken !!!'); 
if (ermid-erlo) > (ermid-erhi) then omlaag 

else omhoog; 
end; 

end; 
end; 

until (((erlo > ermid) and (ermid < erhi)) or 
(erlo • ermid) or 
(ermid • erhi) or 
(iter > maxiter)); 

rt[k].vorind:•jmid; 
mindex:•jmid; 

end; (* minimaliseer *) 

} 
} 
} 



function testresult: boolean; 
var bol : boolean; i : integer; 
begin 

bol:=true; 
for i:•l to ntlformant do 
begin 

if result[i]<>vorigresult[i] then bol:•false; 
end; 
testresult:=bol; 

end; 

begin 
ntlformant :• m div 2; 
for k:=1 to ntlformant do 
begin 

result[k) :=0; 
rt[k).vorind:•rt[k].vorind-2; 
if rt[k].vorind < rt[k).laaind then rt[k].vorind := rt[k].laaind; 

end; 
optiter:=0; 
repeat 

vorigresult:=result; 
for k:=1 to ntlformant do 
begin 

minimaliseer( k, mindex); 
result[k]:=mindex; 

end; 
(** for jo:=1 to 5 do 

begin 
cct:=round(cc[jo]*5000.0); 
xrt:•rt[jo].tab[rt[jo].vorind]; 
rrt:=round(xrt*l0000.0/8192.0); 
write (cct:7,rrt:7); 

end; 
writeln; **) 
optiter:=optiter + 1; 

until ((testresult) or (optiter > maxoptiter)); 
for k:=1 to ntlformant do rc[k]:=rt[k].tab[result[k]] / 8192.0; 

end; (* zoekoptimaler *) 

[INITIALIZE] 
procedure inirt; 
var kk : integer; 
begin 

for kk:- 1 to ntlformax do 
begin 

with rt[kk] do 
begin 

laaind:•O; 
tab [ 15] : • 
tab[ 13] :• 
tab[ 11] :• 
tab[ 9]: • 
tab[ 7) :-= 
tab[ 5]: s 

tab[ 3]: = 
tab[ 11: = 

end; 
end; 

end; ( * ini rt *) 

hooind:•dimbb; vorind:=2; 
2000; tab[14]:= 4000; 
6784; tab[12]:= 7207; 
7447; tab[lO]:• 7686; 
7 8 0 6 ; tab [ 8 ] : = 7 9 2 4 ; 
7994; tab[ 6]:= 8060; 
8091; tab[ 4]:= 8120; 
8140; tab[ 2) := 8155; 
8165; tab[ OJ:= 8171; 



procedure geninrec(r : vector; orde : integer; 
var nulpunten: vector); 

var k,t,it,ijt: integer; 
pnu,pk,pkz : vector; 
tauk,tau,temp real; 
px,nulp,nnulp: vector; 
al fak : real; 

procedure zoeknulpunt(pp: vector; graad: integer; 
var pnul : vector); 

var pt,vt,ntlr : integer; 
hgraad: integer; 

function zero(vcx: vector; a,b 
const re= 0.0001; 

ae • 0.0001; 
var al,bl,x : real; 

fa,fb,fx : real; 
tel : real; 

function func(x: real) : real; 
var res : real; k : integer; 
begin 

res:•0.0; 

real) real; 

for k:=ijt downto Odo res:=vcx[k] + x * res; 
func:=res; 

end; ( *func*) 

begin 
al:=a; bl:=b; 
fa:=func(al); fb:=func(bl); 
x:=(al+bl) / 2.0; 
if (fa*fb>=O.O) then writeln('fatale fout zero!') else 
begin 

repeat 
if (fb-fa) <> 0.0 then x:=al +fa* (al-bl)/ (fb-fa) 

else x:=(al +bl)/ 2.0; 
fx:•func(x); 
if (fa*fx) > 0.0 then begin al:=x; fa:=fx end 

else begin bl:=x; fb:=fx end; 
tol:Rabs(fx*re) + ae; 

until (abs(fx) < tol); 
end; 
zero:=x; 

end; ( * ze re *) 

(* begin hoofdstuk zoeknulpunt *) 
begin 

hgraad:•(graad+l) div 2; 
if graad=2 then 
begin 

nulp[O]:• 1.0; nnulp[O]:= 1.0; 
nulp[l]:• -(pp[l]-1.0) / 2.0; 
nulp[ 2] :•-1. 0; 

end else 
begin 

if (graad mod 2 =0) then 
begin 

for vt:•l to hgraad do pp[vt]:=pp[vt] - pp[vt-1]; 



end; 
px:=cosa[hgraad]; 
for pt:=(hgraad-1) downto Odo 
begin 

for vt:•O to hgraad do 
px[vt]:=px[vt] + pp[hgraad-pt] * cosa[pt,vt]; 

end; 
for ntlr:=1 to hgraad do 

nnulp[ntlr]:=zero(px, nulp[ntlr-1), nulp[ntlr]); 
nnulp[hgraad+l]:=-1.0; 
nulp:=nnulp; 

end; 
pnul:=nulp; 

end; (* zoeknulpunt *) 

begin 
tau:=r[O] / 2.0; 
pkz:=nulvector; pkz[0]:=1.0; 
pk:= nulvector; pk[0):=1.0;pk[l]:=1.0; 
for k:=1 to orde-1 do 
(* pnu geldt al voor k+l, vandaar de orde-1 !!!! *) 
begin 

t:=k div 2; 
tauk:=r[O] + r[k); 
if (k > 1) then 
begin 

for it:=1 tot do 
begin 

if (2*it = k) then temp:•r[it] else temp:-r[it] + r[k-it]; 
tauk:=tauk +temp* pk[it]; 

end; 
end; 
alfak:=tauk / tau; tau:=tauk; 

(* .......... ppnu maken uit (l+z)ppk -alfa*z*ppkz ...... *) 
pnu[0]:=1.0; 
ijt:=(k+l) div 2; 
for it:=ijt downto 1 do 

pnu[it]:=pk[it] + pk[it-1) - alfak * pkz[it-1); 
if (2*ijt = k) then pnu[ijt+l]:=pnu[ijt]; 
pkz:=pk; pk:=pnu; 
if k>=2 then zoeknulpunt(pnu,k,nulpunten); 

end; 
end; (* geninrec *) 

[INITIALIZE] 
procedure inicosa; 
var k : integer; 
begin 

for k:•O to vecsize do nulvector[k]:=0.0; 
for k:=0 to 6 do cosa[k):•nulvector; 
cosa[0,0):- 1.0; 

(* ....• vanaf hier zijn alle coeff dubbel ..•....•. *) 
(* .•... want in de formule staat 2 * cos •.•....• *) 

cosa[l,1]:• 2.0; 
cosa[2,0]:•-2.0; 
cosa[3,1]:•-6.0; 
cosa[4,0]:• 2.0; 
cosa[S,1]:=10.0; 
cosa[6,0]:•-2.0; 

end; (* inicosa *) 

cosa[2,2]:• 4.0; 
cosa[3,3]:• 8.0; 
cosa[4,2]:=-16.0; 
cosa[S,3]:=-40.0; 
cosa[6,2]:= 36.0; 

cosa[4,4]:= 16.0; 
cosa[S,5]:= 32.0; 
cosa[6,4]:=-96.0; cosa[6,6]:•64.0; 



procedure maakfilter(var x : vector;cc,rc : vector); 
var plx : polynoom; 

ptemp,qtemp,rtemp: real; i : integer; 
begin 

plx.l:=0; plx.a[0]:=1.0; 
for i:=1 to ntlformant do 
begin 

rtemp:=rc[i); 
ptemp:=rtemp * cc[i]; 
qtemp:=sqr(rtemp); 
plmpy2(plx,ptemp,qtemp); 

end; 
x:=plx.a; 

end; (* maakfilter *) 

function inprod(x,y: vector; n integer) real; 
var i : integer; som : real; 
begin 

som:=0.0; 
for i:•0 ton do som:=som + x[i] * y[i]; 
inprod:=som 

end; (* inprod *) 

[GLOBAL] 
procedure robfor(sig: lvector; siglen: integer; 

var cc,rc: vector; 
var ck,rk : vector; 
var a,ak~: vector;var sigma : real; 
orde : integer ); 

var i,j,lenhalf : integer; 
sbuf : !vector; 
x,stap : real; 
r,rr,ccoef,rcoef,rkcoef : vector; 

begin 
{ pre-emphase aanbrengen en overzetten naar sbuf 

for i:=1 to siglen do sbuf[i]:=sig[i]-PECON*sig[i-1); 
.... } 

{ hamming-window aanbrengen .................... } 
lenhalf:=(siglen div 2)+1; stap:=6.2831853/(siglen-1); 
for i:=1 to lenhalf do 
begin 

x:=0.54-0.46*cos((i-l)*stap); 
sbuf[i]:=x*sbuf[i]; 
sbuf[siglen+l-i]:=x*sbuf[siglen+l-i] 

end; 
{ autocorrelaties uitrekenen 

for i:=0 to orde do 
..................... } 

{ 

{ 

begin 
x:=0.0; 
for j:•l to siglen-i do x:•x+sbuf[j]*sbuf[j+i]; 
r [ i] : =X; 

end; 
normaliseer r[.] en maak de polynoom plr ....... } 

plr.l:=orde; 
for i:•0 to orde do plr.a[i]:=r[i] / r[0]; 
geninrec(r,orde,ccoef); 
for knul:•l to (orde div 2) do ccoef[knul]:=-2.0 * ccoef[knul]; 

nu de beste r-waarde daarbij zoeken .......... } 
zoekoptimaler(plr,ccoef,rkcoef,orde)r 
maakfilter(akw,ccoef,rkcoef); 



cc:=ccoef; 
ck:zccoef; 
rc:=rkcoef; 
rk:=rkcoef; 
sigma:=inprod(akw,r,orde); 

end; (* brknfkw *) 

end. (* einde van de module brknfkw *) 



Bijlage 1.3 B 

MODULE BRKNFKW (Gekwantiseerd) 



[ENVIRONMENT('brknfkw.env')] 
MODULE BRKNFKW(INPUT,OUTPUT); 
(*------------------------------------------------*) ( * *) 
(* DIT IS HET PROGRAMMA BRKNFKW *) 
(* Filename: brknikw.pas *) 
{ * *) 
(* Kwantisatie-schema: *) 
( * Fl. . 5 = 5 5 5 5 3 bi ts *) 
( * Bl .. 5 =- 3 3 2 2 2 bi ts *) 
( * * ) 
( * Datum • 22 Juni 1987 *) 
( * *) 
(*------------------------------------------------*) 

canst dimbb = 15; 
dimcc = 31; 
pecan= 0.9; 
vecs1ze = 32; 
vecvecsize • 1024; 
ntlformant • 5; 

type rtabel • record laaind,hooind,vorind: integer; 
tab: array[0 .. dimbb] of integer; 

end; 
rkwtabel = array[l .. ntlformant] of rtabel; 
ctabel = record laaind,hooind,vorind: integer; 

tab: array[0 .. dimcc] of integer; 
end; 

ckwtabel = array[l .. ntlformant] of ctabel; 
vector= array[0 .. vecsize] of real; 
polynoom = record 1 : integer; 

a : vector 
end; 

lvector = array[0 .. vecvecsize] of real; 

var pla,plr,andere4 : polynoom; 
cosa : array[0 .. 6] of vector; 
nulvector : vector; 
rt: rkwtabel; 
rkt: rkwtabel; 
knul : integer; 
ct: ckwtabel; 

procedure writevector(x vector;van,tot 
var i,icnt: integer; 
begin 

icnt:=0; 
for i:=van to tot do 
begin 

if icnt•5 then 
begin 

icnt:-=0; 
writeln; 

end; 
write(i:3,' ',x[i]:8:3); 
icnt:=icnt+l; 

end; 

integer).; 



writeln; 
end; (* writevector *) 

procedure plmpy(var x 
{ X:•X 
var nl,k,j : integer; 

som: real; 
begin 

nl:=x.l + y.l; 

polynoom; y 
* y 

polynoom); 
} 

for k:=(x.l+l) to nl do 
for k:•nl downto Odo 
begin 

x.a[k] :=0.0; 

som:=0.0; 
j:-0; 
while (k-j >= 0) and (j <= y.l) do 
begin 

som:=som + x.a[k-j] * y.a[j]; 
j:=j + 1; 

end; 
x.a[k] :=som; 

end; 
x.l:=nl; 

end; (* plmpy *) 

procedure plmpy2(var x polynoom; p,q :real); 
vary: polynoom; 
begin 

y.l:=2; 
y.a[0]:=1.0; y.a[l]:=p; y.a[2]:=q; 
plmpy(x,y); 

end; (* plmpy2 *) 

procedure kwantiseerc(cin 

const tweecon a 8192.0; 
var k,ctemp,index,ckwtemp 

begin 
for k:==1 to 5 do 
begin 

vector; var ckwant 

integer; 

ctemp:= round(tweecon * cin[k]); 
index:=ct[k].laaind; 

vector); 

while (ctemp > ct[k].tab[index]) and (index< ct[k].hooind) do 
index:=index + 1; 

{ einde while loop} 
if (index> ct[k].laaind) then index:=index - 1; 
if (index< ct[k].hooind) then 
begin with ct[k) do 

if (abs(ctemp-tab[index]) >= 
abs(ctemp-tab[index+l])) then index:==index + 1; 

end; 
ckwtemp:•ct[k].tab[index]; 
ct[k).vorind:•index; 
ckwant[k]:•ckwtemp / tweecon; 

end; 
end; (* kwanc *) 

procedure zoekoptimaler(rr 
cc 

const maxoptiter•S; 

polynoom; rx: rkwtabel; 
vector ; var re: vector); 



type kvector = array[l .. S] of integer; 
var k,ix,mindex,optiter : integer; 

result,vorigresult kvector; 
rternp : real; 

function plddot(a,r : polynoorn) : real; 
var k,i : integer; sorn,sgrn: real; 
begin 

som:=0.0; 
for k:=0 to a.l do 
begin 

sgrn:=0.0; 
for i:=0 to a.1 do sgm:=sgm + a.a[i] * r.a[abs(i-k)]; 
som:= som + a.a[k] * sgm; 

end; 
plddot:=som; 

end; (* plddot *) 

function error(jx : integer) real; 
const maxrnax • 1.0E+38; 
var rtemp: real; 
begin 

if (jx>rx[k].hooind) or 
(jx<rx[k].laaind) then error:= maxmax 

else 
begin 

pla.l:=2; 
pla.a[0]:=1.0; 
rtemp:=rx[k].tab[jx] / 8192.0; 
pla.a[l]:=rtemp * cc[k]; 
pla.a[2]:=sqr(rternp); 
plmpy(pla,andere4); 
error:=plddot(pla,rr); 

end; 
end; ( * error *) 

procedure minimaliseer(k : integer; var mindex 
const maxiter=20; 
var jmid,iter : integer; 

erlo,ermid,erhi : real; 

procedure omlaag; 
begin 

jmid:=jmid-1; 
erhi:=ermid; ermid:•erlo; 
erlo:•error(jmid-1); 

end; 
procedure omhoog; 
begin 

jmid:sjmid+l; 
erlo:•ermid; ermid:=erhi; 
erhi:=error(jmid+l); 

end; 

procedure maakfilminl(var a: polynoorn); 
var i : integer; 

rtemp,pternp,qtemp: real; 
begin 

a.1:-0; a.a[O]:•l.O; 
for i:•l to 5 do 

integer); 



begin 
if ( i<>k) then 
begin 

rtemp:=rx[i].tab[rx[i].vorind] / 8192.0; 
ptemp:•rtemp * cc[i]; 
qtemp:=sqr(rtemp); 
plmpy2(a,ptemp,qtemp); 

end; 
end; 

end; (*maakfilminl*) 

begin (*minimaliseer*) 
maakfilminl(andere4); 
jmid:=rx[k].vorind; 
erlo:= error(jmid-1); 
ermid:=error(jmid); 
erhi:= error(jmid+l); 
iter:=0; 
repeat 

if (erlo < ermid) and (ermid < erhi) then omlaag 
else 
begin 

if (erlo > ermid) and (ermid > erhi) then omhoog 
else 
begin 

if (ermid>erlo) and (ermid>erhi) then 
{ dit is een geval dat eigenlijk niet mag voorkomen } 
{ omdat dan de fout een maximum heeft en dat is } 
{ niet netjes. } 
begin 

writeln('max. in het min. zoeken !!!'); 
if (ermid-erlo) > (ermid-erhi) then omlaag 

else omhoog; 
end; 

end; 
end; 

until (((erlo > ermid) and (ermid < erhi)) or 
(erlo = ermid) or 
(ermid = erhi) or 
(iter > maxiter)); 

rx[k].vorind:=jmid; 
mindex:•jmid; 

end; (* minimaliseer *) 

function testresult: boolean; 
var bol : boolean; i : integer; 
begin 

bol:=true; 
for i:=l to 5 do 
begin 

if result[i]<>vorigresult[i] then bol:=false; 
end; 
testresult:•bol; 

end; 

begin 
for k:=1 to ntlformant do 
begin 

result[k] :=0; 
rx[k].vorind:=rx[k].vorind - 2; 



if (rx[k).vorind < rx[k].laaind) then 
rx[k].vorind:=rx[k].laaind; 

end; 
optiter:=0; 
repeat 

vorigresult:=result; 
for k:=1 to ntlformant do 
begin 

minimaliseer( k, mindex); 
result[k]:=mindex; 

end; 
optiter:=optiter + 1; 

until ((testresult) or (optiter > maxoptiter)); 
for k:=1 to ntlformant do rc[k]:=rx[k].tab[result[k]] / 8192.0; 

end; (* zoekoptimaleb *) 

[INITIALIZE] 
procedure inirt; 
var kk:integer; 
begin 

for kk:• 1 to 5 do 
begin 

with rt[kk] do 
begin 
rt[l].laaind:=0; 
tab[15] := 2000; 
tab[13]:= 6784; 
tab[ll]:= 7447; 
tab[ 9]:=7806; 
tab[ 7) := 7994; 
tab[ 5) :• 8091; 
tab [ 3 ] : = 814 0; 
tab[ 1]:=8165; 

end; 
end; 

end; (* inirt *) 

[INITIALIZE] 
procedure inirkt; 
begin 

rt[l].hooind:=dimbb; 
tab[14]:= 4000; 
tab[12]:• 7207; 
tab[l0]:= 7686; 
tab[ 8) := 7924; 
tab[ 6) := 8060; 
tab[ 4) := 8120; 
tab[ 2) := 8155; 
tab [ 0] : = 81 71; 

rt[l].vorind:=2; 

rkt[l].laaind:=0; rkt[l].hooind:=7; rkt[l].vorind:=1; 
rkt[2].laaind:•0; rkt[2].hooind:•7; rkt[2].vorind:•l; 
rkt[3].laaind:•0; rkt[3].hooind:=3; rkt[3].vorind:•l; 
rkt[4].laaind:•0; rkt[4].hooind:•3; rkt[4].vorind:•l; 
rkt[5].laaind:=0; rkt[5].hooind:=3; rkt[5].vorind:•l; 

with rkt[l] 
begin 

tab[7] :• 
tab[ 51: • 
tab[ 3]: • 
tab [ 11 : • 

end; 

with rkt[2] 
begin 

tab[ 7]: • 
tab[ 5]: • 
tab[ 3]: • 

do 

3192; 
7447; 
7994; 
8140; 

do 

3192; 
7150; 
7872; 

tab[ 61: • 
tab[ 4]: • 
tab[ 2]: • 
tab [ 0] : == 

tab [ 61 : = 
tab[ 41: • 
tab [ 21 : = 

6784; 
7806; 
8091; 
8165; 

6371; 
7611; 
8017; 



tab[ 1] : = 8096; tab[ 0 l: • 8140; 
end; 

with rkt[3] do 
begin 

tab[ 3]: • 3192; tab[ 2]: • 6784; 
tab [ 1]: • 7717; tab[ 0]: • 8038; 

end; 

with rkt[4] do 
begin 

tab[ 3]: • 3192; tab[ 2] :== 6574; 
tab[ 1]: • 7538; tab[ 0]: = 7938; 

end; 

with rkt[5] do 
begin 

tab[ 3]: • 3192; tab [ 2] : ""' 6371; 
tab[l]:• 7374; tab[ 0]: • 7839; 

end; 
end; ( * inirkt *) 

[INITIALIZE] 
procedure inict; 
begin 

ct[l].laaind:•0; ct[l].hooind:=31; ct[l].vorind:=1; 
ct[2].laaind:=0; ct[2].hooind:•31; ct[2].vorind:=1; 
ct[3].laaind:=0; ct[3].hooind:=31; ct[3].vorind:=1; 
ct[4].laaind:=0; ct[4].hooind:=31; ct[4].vorind:=1; 
ct[5].laaind:=0; ct[5].hooind:= 7; ct[5].vorind:=l; 

with ct[l] do 
begin 

tab[ 0] :=-16351; 
tab[ 1]:=-16345; tab[ 2]:=-16337; 
tab[ 3) :=-16329; tab[ 4] :=-16319; 
tab[ 5]:=-16306; tab[ 6]:=-16292; 
tab[ 7]:•-16275; tab[ 8]:=-16255; 
tab[ 9]:=-16230; tab[l0]:=-16202; 
tab[ll]:•-16168; tab[12]:=-16127; 
tab[l3]:=-16079; tab[14]:•-16022; 
tab[15]:=-15955; tab[16]:=-15874; 
tab[17]:=-15779; tab[18]:=-15666; 
tab[19]:=-15533; tab[20]:•-15374; 
tab[21]:=-15187; tab[22]:==-14965; 
tab[23]:=-14702; tab[24]:•-14392; 
tab[25]:=-14027; tab[26J:•-13596; 
tab[27]:=-13090; tab[28]:•-12495; 
tab[29]:=-11799; tab[30]:•-10987; 
tab[31]:•-10041; 

end; 

with ct[2] do 
begin 

tab[ OJ:•-15581; 
tab[ 1]:•-15495; tab[ 2]:•-15401; 
tab[ 3]:•-15296; tab[ 4]:==-15180; 
tab[ 5]:•-15052; tab[ 6]:=-14910; 
tab[ 7]:•-14754; tab[ 8]:•-14581; 
tab[ 9]:•-14390; tab[l0]:=-14180; 



tab[ll]:=-13948; tab[12]:=-13693; 
tab[13]:=-13412; tab[l4]:=-13102; 
tab[15]:=-12761; tab[16]:=-12387; 
tab[17]:=-11976; tab[18]:=-11525; 
tab[19]:=-11031; tab[20]:•-10491; 
tab[21J:• -9900; tab[22]:= -9255; 
tab[23]:= -8554; tab[24]:= -7791; 
tab[25]:• -6964; tab[26]:= -6069; 
tab[27J:• -5104; tab[28]:= -4067; 
tab[29J:• -2956; tab[30]:• -1772; 
tab[31J:• -515; 

end; 

with ct[3] do 
begin 

tab[ 0]: = 
tab[ 1]: • 
tab[ 3]: • 
tab[ 5]: = 
tab[ 7]:= 
tab[ 9]:= 
tab[ll]:= 
tab[13]:= 
tab [ 15 J: = 
tab[17] := 
tab[ 191: = 
tab[21]:• 
tab[ 2 3]: = 
tab[25]:• 
tab[27]:-= 
tab[29]:= 
tab [ 31 J: = 

end; 

with ct[4] do 
begin 

tab[ 0 1: = 
tab[ 1]: = 
tab[ 31: = 
tab[ 51: = 
tab[ 71 :-
tab[ 9]: • 
tab[ 11] := 
tab[ 13] := 
tab[15] := 
tab [ 1 7] : = 
tab[19]:• 
tab[ 21] := 
tab[ 23] :• 
tab [ 2 5] : • 
tab[ 27] :• 
tab [ 2 9] : • 
tab[ 31] :• 

end; 

with ct[S] do 
begin 

tab[ 0]: • 
tab[ 1]: = 
tab[ 3 1 : • 

-9630; 
-9286; 
-8552; 
-7752; 
-6881; 
-5936; 
-4914; 
-3811; 
-2628; 
-1365; 

-23; 
1392; 
2875; 
4413; 
5991; 
7589; 
9180; 

515; 
1000; 
1994; 
3017; 
4066; 
5135; 
6219; 
7311; 
8402; 
9482; 

10541; 
11565; 
12539; 
13448; 
14271; 
14991; 
15585; 

9630; 
10923; 
13298; 

tab[ 2 J :• -8927; 
tab[ 4]:= -8161; 
tab[ 6]:= -7326; 
tab[ 81 := -6418; 
tab[l0]:= -5435; 
tab[12]:= -4373; 
tab[14]:= -3230; 
tab[16]:= -2007; 
tab[18]:= -703; 
tab[20]:= 675; 
tab[22]:= 2126; 
tab[24]:= 3638; 
tab[26]:• 5198; 
tab[28J:• 6789; 
tab[30]:= 8387; 

tab[ 2]: = 1493; 
tab[ 4]: = 2502; 
tab[ 61: = 3538; 
tab[ 8]: = 4598; 
tab[ 101: • 5676; 
tab[ 121 := 6764; 
tab[14]:= 7857; 
tab[16]:= 8944; 
tab[ 18] := 10015; 
tab[ 20]: = 11058; 
tab[ 22] := 12059; 
tab[24]:= 13003; 
tab[ 26]: • 13871; 
tab[ 28] :• 14646; 
tab[ 30] :• 15305; 

tab[ 2]: = 12156; 
tab[ 4]: = 14318; 



tab[ 5]:= 15178; tab[ 6]:= 15838; 
tab[ 7]:= 16254; 

end; 

end; (* inict *) 

procedure geninrec(r : vector; orde : integer; 
var nulpunten: vector); 

var k,t,it,ijt : integer; 
pnu,pk,pkz : vector; 
tauk,tau,temp real; 
px,nulp,nnulp: vector; 
alfak : real; 

procedure zoeknulpunt(pp: vector; graad: integer; 
var pnul : vector); 

var pt,vt,ntlr : integer; 
hgraad: integer; 

function zero(vcx: vector; a,b 
const re= 0.0001; 

ae = 0.0001; 
var al,bl,x : real; 

fa,fb,fx : real; 
tol : real; 

function func(x real) : real; 
var res : real; k : integer; 
begin 

res:=0.0; 

real) real; 

for k:=ijt downto Odo res:~vcx[k] + x * res; 
func:=res; 

end; (*func*) 

begin 
al:=a; bl:=b; 
fa:=func(al); fb:=func(bl); 
x:=(al+bl) / 2.0; 
if (fa*fb>=O.O) then writeln('fatale fout zero!') else 
begin 

repeat 
if (fb-fa) <> 0.0 then x:=al +fa* (al-bl)/ (fb-fa) 

else x:=(al +bl)/ 2.0; 
fx:=func(x); 
if (fa*fx) > 0.0 then begin al:=x; fa:=fx end 

else begin bl:=x; fb:=fx end; 
tol:=abs(fx*re) + ae; 

until (abs(fx) < tol); 
end; 
zero:=x; 

end; ( * zero *) 

(* begin hoofdstuk zoeknulpunt *) 
begin 

hgraad:•(graad+l) div 2; 
if graad=2 then 
begin 

nulp(OJ:• 1.0; nnulp[OJ:• 1.0; 
nulp[l]:= -(pp[l)-1.0) / 2.0; 
nulp[2] :•-1.0; 



end else 
begin 

if (graad mod 2 =0) then 
begin 

for vt:=l to hgraad do pp[vt]:=pp[vt] - pp[vt-1); 
end; 
px:=cosa[hgraad]; 
for pt:=(hgraad-1) downto Odo 
begin 

for vt:=0 to hgraad do 
px[vt]:•px[vt] + pp[hgraad-pt] * cosa[pt,vt]; 

end; 
for ntlr:•l to hgraad do 

nnulp[ntlr]:=zero(px, nulp[ntlr-1), nulp[ntlr]); 
nnulp[hgraad+l]:•-1.0; 
nulp:=nnulp; 

end; 
pnul:=nulp; 

end; (* zoeknulpunt *) 

begin 
tau:=r[O] / 2.0; 
pkz:=nulvector; pkz[0]:=1.0; 
pk:= nulvector; pk[0]:=1.0;pk[l]:=1.0; 
for k:=1 to orde-1 do 
(* pnu geldt al voor k+l, vandaar de orde-1 !!!! *) 
begin 

t:=k div 2; 
tauk:=r[O] + r[k]; 
if ( k > 1) then 
begin 

for it:=1 tot do 
begin 

if (2*it = k) then temp:=r[it] else temp:=r[it] + r[k-it]; 
tauk:=tauk +temp* pk[it]; 

end; 
end; 
alfak:=tauk / tau; tau:=tauk; 

(* .......... ppnu maken uit (l+z)ppk -alfa*z*ppkz ...... *) 
pnu [ 0] : =1. 0; 
ijt:=(k+l) div 2; 
for it:=ijt downto 1 do 

pnu[it]:=pk[it] + pk[it-1) - alfak * pkz[it-1); 
if (2*ijt s k) then pnu[ijt+l]:•pnu[ijt]; 
pkz:=pk; pk:=pnu; 
if k>=2 then zoeknulpunt(pnu,k,nulpunten); 

end; 
end; (* geninrec *) 

[INITIALIZE] 
procedure inicosa; 
var k : integer; 
begin 

for k:=0 to vecsize do nulvector[k]:•0.0; 
for k:•O to 6 do cosa[k]:=nulvector; 
cosa[O,O]:• 1.0; 

(* ..... vanaf hier zijn alle coeff dubbel ......... *) 
(* ..... want in de formule staat 2 * cos ........ *) 

cosa[l,l]:= 2.0; 
cosa[2,0J:•-2.0; cosa[2,2]:= 4.0; 



cosa[3,1]:=-6.0; cosa[3,3]:= 8.0; 
cosa[4,0]:= 2.0; cosa[4,2]:=-16.0; cosa[4,4]:= 16.0; 
cosa[S,1]:=10.0; cosa[S,3]:=-40.0; cosa[S,5]:= 32.0; 
cosa[6,0]:=-2.0; cosa[6,2]:= 36.0; cosa[6,4]:=-96.0; cosa[6,6]:=64.0; 

end; (* inicosa *) 

procedure maakfilter(var x : vector;cc,rc : vector); 
var plx : polynoom; 

ptemp,qtemp,rtemp: real; i : integer; 
begin 

plx.l:=0; plx.a[0]:=1.0; 
for i:=1 to 5 do 
begin 

rtemp:=rc[i]; 
ptemp:=rtemp * cc[i]; 
qtemp:=sqr(rtemp); 
plmpy2(plx,ptemp,qtemp); 

end; 
x:=plx.a; 

end; (* maakfilter *) 

function inprod(x,y: vector; n integer) real; 
var i : integer; som: real; 
begin 

som:•0.0; 
for i:=0 ton do sorn:=sorn + x[i] * y[i]; 
inprod:=som 

end; (* inprod *) 

[GLOBAL] 
procedure robfor(sig: !vector; siglen: integer; 

var cc,rc : vector; 
var ck,rk : vector; 
var a,akw: vector;var sigma : real; 
orde : integer); 

var i,j,lenhalf: integer; 
sbuf : !vector; 
x,stap: real; 
r,ccoef,rcoef,ckcoef,rkcoef: vector; 

begin 
{ pre-ernphase aanbrengen en overzetten naar sbuf .... } 

for i:•l to siglen do sbuf[i]:=sig[i]-PECON*sig[i-1); 
{ 

{ 

{ 

hamming-window aanbrengen .................... } 
lenhalf:=(siglen div 2)+1; stap:=6.2831853/(siglen-l); 
for i:•l to lenhalf do 
begin 

x:=0.54-0.46*cos((i-l)*stap); 
sbuf[i]:•x*sbuf[i]; 
sbuf[siglen+l-i]:=x*sbuf[siglen+l-i] 

end; 
autocorrelaties uitrekenen 

for i:=0 to orde do 
begin 

x:•0.0; 

..................... } 

for j:•l to siglen-i do x:•x+sbuf[j]*sbuf[j+i]; 
r[i]:=x; 

end; 
normaliseer r[.] en maak de polynoorn plr ....... } 

plr.l:•orde; 
for i:•0 to orde do plr.a[i]:=r[i] / r[0]; 



geninrec(r,orde,ccoef); 
for knul:=1 to (orde div 2) do ccoef[knul]:=-2.0 * ccoef[knul]; 

{ kwantiseer c-waarden: c blijft c !!!! •.•..... } 
kwantiseerc(ccoef,ckcoef); 

{ nu de beste r-waarde daarbij zoeken .......... } 
zoekoptimaler(plr,rkt,ckcoef,rkcoef); 
zoekoptimaler(plr,rt,ccoef,rcoef); 
maakfilter(akw,ckcoef,rkcoef); 
cc:=ccoef; 
rc:=rcoef; 
ck:=ckcoef; 
rk:=rkcoef; 
sigma:=inprod(akw,r,orde); 

end; (* robfor *) 

end. (* einde van de module brknfkw *) 
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