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Samenvatting. 

Aan de hand van de eigcn.1chn.p:,cn vn.n piaaosi;;nn.len, zoals clie uit een li tera
tuurstudie nn.ar voren komen, worden enkele nor;clijlce filtc1,uctodes voor cle,:e 
signalen beschouwd. Jle rnetll«!c die daarvoor het efficientst leek, werd als 
basis-rrehruikt voor een rckonu:n.chincpro;::rn: na.. T>e wwrkin:--; vn.n dit pro;:,rru:li,1a., 
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1. Inleiclinr,. 

Oude c;ra.:1rnofoonplaten hebLen himlerllJlte ruis. Gevraa.gl1 wordt een filter-
1:1etocle vo·)r pia.nocniziek op deze r;ranmofoon1>ln.ten. 
De piano heeft een aantal sna.n.r;;roepen, die op willekeurir;e momenten met 
een hamer meer of mincler hard in beroering kunnen worden gebracht. Dit 
betekent dat er 88 signalen gestart kunnen ,rnnlen op willekeurii~e tijd
stippen en t:1ct 11illckeuri ··:e ver:::ogcns. Voorts zljn er een aanta.l van deze 
snna.rgroepen vo.n denpers VQorzicn, <!ie het veni10~::en zeer snel tot nul kunnen 
reduceren. J)it Jean eveneens op een willekeurig tijc.J.sti1> gebeuren. 
Het filter zal dus 1le volgenclc :fu.nkties 11:octen vervullen: 
a.. een analyse van de 88 tonen. 
b~ scha.ttin[; van de starttijdstippen, vcmogens en einrltijclstip.1en. 
c. een hernieuwde sn,1;1enstel ling van het signn.al met we,_:;latint: van de ruis. 

De eicenlijke si(,n:'1.a.lverwerking vinclt pla.a.ts in de digitale co:.,puter, 
d.m.v. de PL/I-procerluro filter2. ne inputr,er;evens van deze 1>roce<:urc stn.an 
op eon cligi tale band. Deze ::~egevens zijn de sw:1ple,~·a.n.rden van lmhet te ver-
1rerken sir;naal. De outputGegevens van het procrrun. ,a worden eveneens op een 
digitale ba.nd gebracht. Deze opslo.;;tuetode is gekozen vanwe;;e het zeer grote 
aantal clato. clnt 1:ioct worden hewnartl. 
De ei:;cnlijke ainnaAlvenverkini wordt <!us noG voorc.f~e~;t•.o.n (loor t~e vorvna.r<lir;ing 
vo.u de cliii t:i.le inputbn.nd, en ~e-vplgcl door t!c cliti taal-o.naloor;-conver,'Jie vanaf 
de outputband. Hoeilijkheden in verho.ncl hien:,ede hadden tot eevolg, dat onze 
filtermetotle niet in de praktijk beproefd kl)n worc!cn. De "\D- on r .... \- conversie 
worden behandeld in resp. <le hoofcl'Ïtu!<!-~en 7 en 8. 
De procedure filter2 komt in ho~f<lsuk û n.n.n c!e orde. 

Teneinde te kunnen he3liasea over d.e toe te pas.Jen uetodes van analyse en 
syntcse (hooldstuk 3,4,5) i3 allereerst nu.GCGattn op welke wijze de tonen van 
de piano lmru1en \v"Or<1en heschreven. De piano clie de si::.nalen 1>ro~:ucecr::.c 
voor de te filteren r.rru:i, -ofoonplan.t stond niet tot onze besc!iik1:ing. De 
speci ficke ei_-;-enachn.:,pcn vc.n zijn si:;n11.len zijn l'us onl,e?(e;~c~. (.~:1 een inzicht 
·te krijf;en in pianotonen in het ale;e:i.ecn is een literatnnr3tuc1.ie ce(!r~an. 
(lit.1 t/w 4) 1:!ni&e tla.ara3.n ontlecnc!.e ge:;oven.'J kan n:cn vinden in ho3fdstuk 
2. 

---
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2. De beschri_ivin~ vnn ,~ c pia.noto:-•n. 

2.1. Jnlcidinr;. 

De pianotoon lmn, op r,roml van zijn ontstn.answijzc, vel"\mcht worc1.en te bestaan 
uit <le soi:i van een na.ntn.l sinusvor.nige ko::1~oncnten, ,rar-,ry"'a.n c1.e a.,:plitudcn in 
de tijcl. varieren. In corn11le:xe notatie kunnen wc tlit forn:ulcren r,ls: 

Sl-é) = z::_K 4Ck,t:) vx.p (t CwL t + f~)) 
1c~1 I\ 

In de na:volgencle pA.rn.grafen zullen ,.,e na.flaan, of we iets meer ku1men zecc;en over 
de in cleze for,nule voorko;nenc1e pe.rru:icters. 

2.2. J>e r-ronclfrekwentie. 

De ho()g,-tc van enn toon wordt bepMld door cle rrom1 frebicntie van cle trillen~e 
sn&.ren. !>eze trekwentie is p;e,?.efiniecrrl 1:iet een onnn.m1kcuri!'l:eicl ,•tm 2 cent ) : 
de cronclfrel~,·renties van 2 snaren c?ie tr,t cle zelfcle toets heh~rcn, verschillen 
i.h.e. niet 1::ecr clan 2 cent, en nooit r.1eer clrvn 1 cent. (li.t. 2) 

De crontfrel:wentie van een toon ,·cranc~ert nauwelijks tijc'.ens hei; spelen. Dit bij 
blijkt uit lit. 2, fit• 2b: de ste.:11,in,: van een vlettfel voor en na een pin.no
koncert door 111eYr. prot. Elly Ncy. De verschillen zijn meesto.l kleiner 1~an 1 
cent. Voor een stuk van slechts enkele 1•dnuten ,mllen c~e verschui-vine;en C.:ua 
vel"\vc,arloosh:•.r..r lclein z:Jn. 

Vol0ens c~c besta.Mde internationnle konventies worden cte t;;ror1frekwenties van tle 
verschil) er.c~e tonen op de volr,enc'e wijze r:ec.'et'inieertl: 
1. De frekwentie van A is 440 Hz. 

· 2. De frekwentieverhou~inc tusaen cte tQnen worclt bepa.ild door de gclijkzwe·vencle 
stem;dnc;. (ni t betekent è.o.t tusse1) J!e 12 opeenvolgenc1.e tonen in ecu okt1!af 
telkens enn fre!cwentieverhondiuc ·:. 1

~ '· bestn.~.t.) (n-l)/l2 
~mp deze i:.,n!iier \Mrdt de frckwe.:itie van toon nr n: 22,5 • 2 
li te kunnen be'>orrlelen in hoeverre 1ucn aa.n cleze fonalle c. priori-vel"\:'a.chtinc:cn 
bij de e.etektie kan ontlenen, <lient 1:,en te weten in hoeverre pin.nostc1ü. ,ers 
zfoh e.e,n bovencen·•emite !rnnventics pleren te J-.ouc!en. Uit lit. 2 blijkt, dat er 
bij een volgens nrthtieke <~e,~lnu1c!ir;en r;oec? geste,~,cle pfo.no syste.:,a.tische 
a.fwlJkineen t.o.v. 1. en 2. kunnen 01>tre<1.ca: roer. kiest cle frckwe:).ties vatJc iets 
te ho'lg, en men kiest de freltwentieverhom!in;; tussen de temen vn.r·.l iets te ,;root. 
Dit resulteert in o.fwijkin~en va~ maxiniaal 25 cent t.o.v. <le· volcens 1. en 2. · 
bepo.ald.e frekwe;,tiewaardeu. 

§) 1 cent = 1 % v:tn c'e efstand (op logaritmische scha~-1) tusse,:: 2 01leenvol
genC,.e tonen = 
<>1/1200 = .. • 
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2.3. no frekwenties vn.n de boventonen. 

Elke to~n bevat, behn.lve c?e rrond frekwentie W , een a.antn.1 boventonen, 
welke in eerste benn.cl.erinr; beschouwd Jcnnnen worèen als he,r,uonischen vnn <le 
gro11<1.frek1entie. \'!a.nneer 111en c!it iets nauwkeuriger bekijkt (lit.1), d&.n blijken 
er atl'rijki.nten te z:jn, die verkln.nrd kunnen worclen uit d.e stijf.heid van de snnar, 
en beschreven volgens; 1 ., _ ,~ V / B , .. , 

"""t - 1\-u>. + "i 

1 

l 
l 
i 
l 

1 Dit bet.ekent d:>.t, wa.nr.eer men ,le ·verschillen tussc:, c'.e r:ronc~.frc!cwenties van ,;e j 

verschillende' snaren -....erwa.arlonst (7.iC 2.2):SltJ= ra-{k,t)1Mp(Î,(JJtYi+s1ca'+i'.i) ~-, ~ ' 
B is een konstante c?ie voor verschillende snere;1 vcrscUllente wc.,~r,1e11 heef~,\ i 
Q~ cle cJoor },letcher c.s. (lit.4) onderzochte piano vc.rieertle 13 van ca 5. 10 i 
·tot 5. 10-5• i 

2.4. De tijdsafhanlcel i.ikheicl van ,~e ar.1pl i tuc!es. 

)Jij het r.,l','1Slaan van c'e toon treilen inslinr,erverschij:1.sclen op, vervol:::;ens rle11.pt 
de toon lan~-za.wr. uit, tot de <leni1,er 01> de snr.ren knllit. De Ïl:\sljncervcrachijnse
lcn, tlie }runnen ~uren tot ca.. 0,07 sek., lopen bij verschillende piano• s (l.us
<lo.nig uiteen, ckt ze bij de dc1.elctie in elk gevn.l bui ten besd1ouwi.ng iela.ten 
n!oetcn 1101·clen. (lit. 3, fig. 9, 10, 11.) Het verdere verlo:,p ligt vo0r elke 
ho.r •. :onisc~ .. c -van elke toonJ100,;te binnen bepn.11.ldc :?:rcnzei .. , <lie echter zo wijd 
zijn, <~at c!e onderlinge verschillen tussen pinno' s nn.nzienlljk lmr:~.en zijn. 

Voor ,rn.t betreft <le syntese is 11et van l:ela.n.: te veruïclc1en, cl::?.t Tietcher c.s. 
(lit.4) nauwelijks van echt te onc'.erscheiclen pio.noldo.nl{en gesyntetiaeercl hebten, 
,1aa.rbij het run1Jli. tuc:everloop voor alle spektralc k01~:,onentcn i,:cntiek wt>.s. 
(De ko1!:poncnten werclen eerst opgeteld, c!.:-..arna •.vertl het verl 001) ven cle totale 
ruuplitudc ,,.ere··elci.) t.> <, 

2.5. De a;:1plitudes vn.n <le verschillea<le spektrt1le J<0111ponenten, onmiclèellijk 
na. o.floc~p van de inslin~:erver 1chijnsclen. 

\'fa.m:ecr :iien tle ar:;plituc!es van de verschillende ko:a1>onenten :: .. et ellm.a.r vergel:jkt, 
lro.n 1ilen stellen dat de ru:ipli tucle in het. alr,e;ueen V()0r hoJere har:;oni ~chen 
a3.nzienl'jk ltl.einer is clo.n voor l~~ere. Voor de verschillende tonnho[.~en kan 1'!en 
zeer c~lob:ial M.Jl·:.even tussen welke irenzen de gc:::it!t:elde wa:1.rde vn.n de 

1 
f s 

! 
i 
1 
t. 
\ 

_ ··-· .: . -~8.1!ipli tuc:le~~fname. 111oet lit ~en. { 1i t.-1, p. 7G0-'/61..!) ____ YC?.2,r.:.:.w.1.t_J)e-t.:rQft,. (e_.rlrl~ilfJ __ . -·-
:- - - --· ·-vä.1i hët·~::plittuleverÏoÖr, als funktie va.n de l'rckwcntie, !t0:!s-tr,tccrt men 

echter :·-rotc verschillen tussen de verschillenile tonen ven een 1'.'Ïl'.,no (lit.3, 
fig.5) en tussen verschillende piano' a (li t. 3, fi~. ,;) • 



2.6. ne fasehoeken van de boventonen. 

Door de keuze van het tijdstip wan.rop t = 0 kn.n men de fasehoek van è e erond-
toon nul maken. Jle faschoeken v3.n <]e harmonischen geven dan cle fn.severschuivingen 
va.n deze kon:,onenten t.o.v. de grondtoon weer. Over deze fä,schoeken kunnen we in 
de litcrctuar nie~ s vinden; <!.it hangt "'aarsch:jnliJK sa.1.,en met cle omstandigheid 
<let ze niet waarneernbn.ar zijn voor het menselijk oor. 
De fasehocken on;d<ldell ijk na het inslintreren worden bepa:1.lcl cl oor de :r.1anier wna.r
op het inslingcren plaats vin,!t. Dat is iets, wn.t vMr cle verschillcwle spek
tro.le kornponenten sterk uiteenloopt. Ook tussen verschillende piano's treclen 
in dit opzicht grote verschillen op. (lit. 3, fi~. 9, 10, 11.) })m ano.lytische 
beschrijving van het insl inGerverschijnsel kan verwacht worden err; in:;ewikkcld 
te zijn. De meest redelijke a.annrune l:jkt voorlo1>it:r, dat de verschillenc:e l~oventonen 
een willekeurig SN!lengestel<le verztUr.eling van fa.sehockcn zullen vertonen. 

-· 
·-- -·- --- -➔ •• . - . -- - ·- . - ...... - . - .... -·:. -·. . - ~ . - . . ----·--·-- ---·- -··· --- --·-- -·-·· -··· 
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3. Detektiemetoden. 

3.1. Inleidinr-• 

In c.!it hoo:fclstuk zullen we enkele cletektiemetoden bekijken op hun bruikbo.n.rheicl 
voor ons probleem. ))n.a.r we zoeken nan.r een 1.1etode die ;;eschikt is om c;ebruikt 
te ,·,orden in een relceru.10.chinepror,ra.1:i.;:a dat een signn.a.l van behoorlijke lengte 
kan verwerken, zullen ,re vooral ook bezien, hoeveel rekentijd elk cler metoden 
vereist. 

3.2. l'.n.tched filter toe:-;epn.st o:, de pia.notoon. 

De ma.tc!1ed filter metocle is de optimale metocle voor de detektie va.:l ~én ·enkel 
detcrrninistisch 3ignaa.1 in witte ruis. (lit. 5) De 1:1etocle houdt in, dat Jilen 
zijn benlissingen over cle o.anwezir;heid van het te detekteren sign.al neemt op 
grond vo.n de wan.rdc van C:e integraal over het proclukt van het cezochte sir,naal 
en het beschouwde gecleelte vn.n het onderzochte sign:-..a.l. 
Jiet p1·oblec;u dat wij 0113 gesteld hehhen is ,v-ezenliJ1c ingewik~{eltler dan het boven
genoemde: er zijn 88 verschillencle tonen, en er kunnen er meerdere ter,elijk 
voorlm,:en. Dit betekent tln.t het er niet in de eerste plt..ats om cnat, è.e signn.n.1-
ruis-verhoucling zo groot mogelijk te maken, mna.r dat het nin1Jtens eve,1 belangrijk 
is om c1e kans op verwarrina tus.1en twee tonen zo r;ering l!logelij1~ te 1;in.ken. 
Lo.ten we desondanks na.;;aan of we cle or,lossin0 van ons detektieproblce-:-,1 lcun.,en 
zoeken in cle 1·ichting van bovenr;enoem<le 11etoile. E.Jsentieel voor clie metocle is, 
dat men beschil~t o ,•er beschrijvingen in het tijddomein van cle te tletektcren 
signn.len. In ons gevll.l betekent ,!i t: volcl.oende r;oedc schn.ttin[;en vo.n a(k, t), W~ 
en ~ voor alle kol!lponentcn van alle tonen. Hat «lat betreft ka.n het vol~ende 
opc;enerkt worden: 
1. De amplitudes ka.n r.:en konstant veronderstellen wanneer r.1en een volcloemle kort 

stuk van de toon, na n.floop vn.n het inslingercn, beschomrt. (zie 2.4) 
2. Van clc grootte van de n.lch1s konstn.nt veromlerstoltle a(k, t) kan lllen zeer r,rove 

schn.tt,ingen maken. ( zie 2. 5) 
3. Van IN/( ko.n men schn.ttinten maJcen, die een be,-'l.alcle onnmmkcurigheid hebben, 

mna.r gecr,r,erwarring tu.;;sen verschillende toonlloo~1,en behoeven te veroorzaken. 
(zie 2.2, 2.3) 

4. Voor r,rotere k worclt. de schatting vn.n slechter. (zie 2.3) 
5. Over cp~ vo.lt helenm.al niets te zer;gen. (zie 2.6) 
De eerste 4 van c?.eze punten hou,!en alle 4 in clat «le clctektie slechter wor,1t clan 
:werui.eer het te cletekteren sir;n1u1.l exact bekend zou z;jn9 ze· fr~pliceren niet per 
se c1r-.t de boveno::tschrcven techniek volle<li ·~ onbruikba::i.r is. n:::..t ln!l.tste celclt 
wel -vo :1r het_ Qn<ler 5 _ r:eno~:ncle punt: . . . ___ .. 

-----:~:.::_ ·-=st~1~-:=itt--~cn~1=:~_:J3~~1~.-ä-!.··:.:A lt;° ~~-,~- 4~--j ~--r~--C~t!:_ ~ r,0~i<=)t====-== 
I\ 

wil -cletekteren 111. h. v. cl.e l>ena<lerin~: 1 tl~ J e li) =- ~ 44. siw ( '<t.cJ t- t ~ 
De inte:':rr,n.1 · over 1 periode is cln.n: Ic 

J t.ïr/"" j~Tr/'-') 
.0 A(-tJ. f3(.f) tL t = ~ 4~ ( ~ f'< ~~ kt.u t + ~,:.., ~ Ulk~ t) _ 

0 

1 
l 
1 

' i 
t 
j 
1 

i 



Uit cle pro.!ct•jk van het berekenen vnn Fourier-coefficienten zal r.1en zich 
herinneren <lnt cle meeste termen cl.ic l>U de uitwerl<in:; ,,an ee inteo·n.nd ontstnn.n, 
b;j het intc;:reren weer verclw:jncn; cle andere leic'.en tot te uitlrnmst: 

~ 21c ilk ( Cdl""' un 'P4. + r.,~ ~ 4b~ ~) = i ~I( a,~ eo:> ( ~ - ~~) 
Wanneer '11t = '/;Ic , flan is Mt r;elijk an.n: ~ 2 4 4.\ . 
\'fan:1eer er echter niets bckcnc?. fa over cle Ve1l\.ties tussen >'t en f_.t , weten we 
in het geheel niet, welke wa.a.rcle tus:Jen· % b! l IJ. t we te verm:.chten hebben. 

fT 'C lt 

3.3. ~'.n.tchecl filter toe0epast op cle afzon<!erlUke kom:ponentcn. vr.n de pianotoon. 

Het l>ezwnnr tor;en cle toepassing vn.n de rnn.tchecl filter-tec!mie!c, n~~r voren gebrocht 
in 3.2, wor<lt ondervn.ngen W/\.nncer c:en de spe1.tra.le kom1>onentc:m vnn het signna.l 
n.fzonè.crliJ1t cletekteert: rln.n heeft men niets te 1:1aJcen met de fasereln.ties tussen 
deze komponenten onderling. Deze toepa.s.sinz van cle metode zullen wc nu nnd.er 

beschouwen. 
\1e weten reeds dat cie r1etocte optim~u\l is vl'.>or wo.t betreft clc dfo!~riminatie t.o.v. 
witte r.i:i.s. (Dij inte;,;ratie over y sai:i:_)le~ worclt de si.::,11.i,.·l-rnis-verl1ouding y l!la:tl 
zo gro.:it.) Van l)ela.ng is nu vo'lro.1, hoe de integr1rnl zich r;ec1.i-c.r.~0·"'ci wc.n1e1?r we 
een frelC\ventie w 1 willen cl.etekteren clie niet in het sie;nn.r.l a.r"nwezii is, als in 
het signn.n.l wel de frekwentie ~.2 ( clie in de buurt van w 1 lm.n li:~gen) voorkomt. I h1j· er ;~l·1r}~zicht in te krijgen, berekenen 'ï. "1,Z.Tl/v... , _ 

= 5Lw wt. 5MN(/f Á) c.vt J.. t = J J (W'lA wt- U1{2. + A)wt) 4..t = 
: .!. { 5l-i- 6t\ 27r _ ~;._, (1+A) h~îT) : J. (~~ A 11 l7T _ ~h,_, ~ 1\, ")-

1. • A~ (2+6.)~ J. A"'-> (2+.A)W • 
~M,., ~ k 27T -- A(2fA)t.A, • 

A c. :~, A " .L7r Voor kleine is clit onr;evcer ~_.., 2 A "'-> • 
Deze :funktie is weer6cgeven in fig. 2. 

F,en theoretisch opti1,r.le sir,nn.nlcletektie betekent in elk gevn.1 dat. wc n.lle .. 
bar;.ionischen willen <letekteren, en clnt we een zo ~root mo0elijk r~ecleelte van 
het sicno,a.1 in de clctektie willen betrekken. n::.a.r <!e tonen geniclcleld ca.. 25 
her.nonischen hebben~ <lc saJ:1plc.frekwentie 30 kHz bedra<4.n;t, en er ca. 10 stap::,en 

. 
1 

' ' r 
' 
t-

f 

f 
i 

' f 
! • ! 

nodig zullen zljn 0:11 te bepalen ,vn.m1ccr <!e te ven:ienit_."'Vlllc~ir,en sir;11a.ley
1 

in fr.se ; 
... __ n,~:t. -~11':_~~r -~ijl_!t_!~?~t .!'.!..~!.11.::.~"an·.~~~~--x~en _1?.~!•. ~-~~ _l_e~(1-te van_ 0,3 ack besc?uwt, · ; 

·· vo.'>r· c:ë 88' törïen'-·onTot'n.aî---·as·-;--10000-.-ro---;-z5-= -c:-ï'200-e.U:"joen-herekenindeïïf= ~=" ·_ · 
- ,10...".r1>~fclke berek;ning beatä:it-uit 1 venneuif,Wl<lir;ing .. (èa. 100;"-sek) en 

1 o:;,>telling ( ca. 10;" sek). De totale t!jdsduur bij 1 cletektic worût clan ca. 6 uur. 

D.1.z,..r dit vol3trckt oahruikbanr is, zullen we nu nr~[;ai~n, welke rel~enti~d er 
r,ei:ïoeicl is ;ïct een z:tinip:er opr~ezctte versie van c1e:~e aet:>cle. "' 
Besc:1otw1en we cla.n.rtoe cle hierhoven berc!ccn<le fun1ctie I. Wan.1cer 1:1en b:j cle 
detektie ·venmrring tus:Jcn 2 tonen, clie in to!>nhoot::te slechts 1 lm.hrctoonsa!stand 
vc.n ellm,~l' verljchillen, weuat te voorkr"jcn, ï:oct in c!.e 9,uL:rt van A = 0,06 
(Mt, !:or1.·P.:::nonr1eert rn~t 1 hn.lvetoonsn.!.stanc!. tus:rnn c:!.e fi-!wrcntics) cle waarde vn.n 
i ":olcloencie· zijn o..f:·:e:1');1cn. Uit fir;. 2 blijkt nu, c~n.t C:.\n 1/:~nd 0,0G noet ziJn, 
d.w.z. n ~ s. 'Ie :,')eten clu3 c!e iute:~ra···.l bcrc!:one!1 over ;;in.-1tm~s 8 perioden. 
stel c:.n.t .:e in 10 3tu.p_:,en c~e juiste te.se vinr'.e:1, en 1~nt lïC 5 !w, ,ponc;iten • 
clete!:teren. •,:n.:bcer 1 peri1,:e p 311,;,plea hevu.t, i.:1 O} <lie ;::r.;iio:ï.• het t..c.:1to.l 
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bewerkingen per toon: 8. 10. 5. p = 400 p , ,ma.rblj elke bm1er2dn:; besfo.:-.t uit 
1 vermenic;vuldir,inr_; en 1 optelling. Voor 88 tonen, met een c~e;·.d,:clelde periode
lene;-te vo,n ca. 300 ,Hu1ple.1, betekent clit een rekentijd ven 88.300.400.110 /"- sek 
= ca. 20 lilinuten. 

3.4. Fourier-trn.nsforrnatie. 

De op d.e mn.tchetl filter-techniek c;eins1>ircerde metolle, uitecn::;ezct in 3.3, 
lm:it in feite neer op het <Ietekteren vn.n spcktrr.lc kor:1ponentcn vn.u het si3nn.al. 
Hen ken zich o.:t'\•rar;eu of dn.t niet efficiënter ko.n r;cheuren in het frel~wcntie
clo;:iein. ~/e zullen (lo.,iro,.1 nu <Ie fourier-tro.nst'or, atie beschouwen. 
Uit H snmplcs ko.n men, l,ij sru!J1>lefrelcwentie f, <le waar<~e va.n cle fourier-6etrans
fo1"l11ecrde berekenen voor f/N, 2f;lr, 3f/N, •••••••••••••• , (1!-1) fft·!, f. Wanneer 
we, bij c!.e d.etektie van f 

1
, onderscheicl willen kunnen mrvken tussen tonen r.iet 

opccnvolgenc!e toonhoogten, dan moet in elk [::eval f/N zo klein z:jn, <ll'Jt f 
1 

en 
1,06.f1 evenveel of meer van ellrn.n.r verschillen els de frekwenties f/H, 
2f/H, enz. Dit betekent èo.t f/NJ: 0,06. t 1 

N ~ f/f 1• 1/0,06 
N ~ 16. f/f1 • 

t/f 1 is de perioclelengte vo.n de te <letefcteren frekwentie. Het l'.C'Jntal samples 
wat we in cle transforl'ln.tie betrcJd~on moet clus minstens 16 nral ?.O f•;root zijn 
o,ls <!2zo 1/eriodelengte. I>it kost bij de }!'n.3t Fourior Trc.nsforn: 
16.p. lOGl 16.p) bewerkinr;cn, ,.,n.n,rbij onder 1 bewerking opnieuw wor(~t vcrstn.a.n: 
1 ve1::-.en:i.[,"VnlMe:inr; + 1 optellinr-;. (lit.<3) 
Wan,7.eer ,:·e alleen fouricr-transfor:::eren, hehhen we aan de si:_;r>.n.o.1-rnis-verhofü:ing 
helc;aa.al niets gc,lar.n. Willen wc dat wel doen, clan mocte;.1 we Let ver.1ot;cns
spe!ctru;ï1 be:,t>.len, cl.w.z. cle touricr-getrnnsfonne0rde van <le a.utocorrelr..tie
funktie. Het aantal bewerldn~en wordt dnnr<!o::ir minstens twee:1!f:.al zo zro.;t. 
0-.il tuanen allo uroitd frekwenties van <le piano te kuml.en c1iskrï.-:ineren, !:'.oeten we 
minstens 16 perioc'es van ,~e lar.c;ste frekwentie tra.nsf'orncren. De achr~tting 
van de relrnntij<l wordt clan: 2 16 1300 21 ·( 16 1aoo) 1 lO ,. - .,.. 3 · t . • • • og • • /"3e.\. - c,.. minu on. 

3.5. -VMitieve correlatie. 

Wanneer een sivianl best:v:.t uit een be:pli.ti.l,le frekwentic. ___ E:~ 1,ar •. .onischen 
daarva.n, dan komt rli t in l\et tij<l,1o;,ïein tot uitdrult'~in;:; in c'!.e !)Criodiciteit 
vn.n do.t sir_:nMl. Deze 1>crio<1.icitcit kn.n ;nen [~ebruiken voor cle <.~etektie van 

.: =--~.!1E!t _S._?.~11t~.!\.i.-=.JJB,,::P.ipAO:!,O::?.!\ .. liJJit .. !-?..!'~~=-~>;1.(~_ ~.!?. !~e~ .zojuü,t" r.l',Jlccc'.ui_d~-- ~:,-re .. ----~----- . 
. . .. si:::;nc.r.l, 0:...1 ons te .. èoen ,.,e3luitea cle moi;elij!·=hoJJc:~ vnn i:eze i::c{o'.~e n~ te .. __ .. __ .... 

gr-,r-.n. 
In c1e funlctie :,(t) kn.n men een !lCriocliciteit !.iet pcrio<~e T c:etcl,teren è.onr 
te berekenen cle funktie X.rl-t) =:- 2,N-, S C t t- h T) . : 

11.:0 
Laten we :!it direkt na::n.r.n vo'>r c!e piaaot!)l)n, cl~()r vun 

SltJ = z~, a..Ck,t) J/.JXf l{tt>.+ t r ~) 
ec·, ~~o kort c;ec'cel te te beachom-1ea dat we cle ·w!i11li tude3 !w;.-1stri.nt kun:~en 
veronc1er3t,ellen: a.(k, t) = ¾• Ver<1er bren:.en we c!e fo.sehoek oncler in <te cou1plexe 

a. ·.pli tu;' o .ik: Q. I( ~ { l~k) .:: A Ic 
Dm1 ls S {~J c-k 

~ = ~=, A 1< ~ iw" t . 
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x./ t) is clu;=, een funktie clie c?ezclfde ko:.1poncntcn bevat r..ls S( t). De mnpHtuclcs 
vu.n {l.eze k'"ID1J1onenten z:jn echter elk vernenigvuldicc~ t:!et cc~ wee:;faktor \'Ik' 
,w,ll.rvn.n de a1111>litude gelijk is aan $Îl,,J µ w .t T /, 

t,....., w1er12. 
Wanneer 1:;en Wk_ als Vl\.riabele beschonwt, is dit {voor even N) een syn,;;etrische 
pcrio,aekc fu;Jctie Met periode 1:rr/T. gen halve perioc'e van c:cze furJ~tic is 11:»ll 
voor N = 20 weerr::erevcn in Cifl• 3. Uit c!ezc fiomr l:l;jkt cla.t sitnP.,ê.lko;1poncnten 
J:1ct een frekwcntie c!ie niet in c1e buurt lifft vnn 2.71' /To;? een vcelvouc'. clr.~rvn,n, 
wei:;;:_;cfil terc1. wo:i·c1ci-. t.o. v. ko1:1ponenten l\":u? rvoor c1at wel het teval is. Voor wet 
betreft cle è.iskrimina.tie tui-Hen vcrschillem'c fre1<ltrc:ltics levert deze metoc!e 
geen weze::.lij!c l\.n<lcre resultate:1 n.1:3 de r:m.tchcc! filtcr-netor.!e {vrl. fit• 2 en 
fig. 3), met, c!it verschil c~at we 1.u niet 1 frekwent,ic èctcl~tercn, 1;;ae,r een :frloru 
frekwe:itic r;ct al zijn hnrmonisc!1en sa.men. De rliskrininc,tie tunsen W en 
W, J,O~ is vold oen<~.e t;ro•)t l>•j N = 20. J>i t vinc'.t mem e:eill.ustreerc! in fic. 4. 
IIorizontar.l i.~ clr,.t1,r uitr;ezet: het nu;-.t~icr van <!c toonhoocte c!ie ovcreen!:<'int u:et 
de frel-::weatie 1/r. Vertiknal i3 o.anc;er,even: de enert;ie vnn x,rC t), met N = 20. 
Het sit;naa.l was een zan.gta.ndspanninc, met een frel~entic d.ie ovcreenkwa;n net 
to·ml100[,-te 74. nc b"venste ,<Jtippcll ijn ~eeft ae.n: N rnnnl cle si~.nP.~ler.er:.;ie van 
S(t). De onc!erste r;cnft an.n: N rn:ml r.e si~na.alenerr;ie van 3(t). 
De sic,nu.1 - witte ruis - verhouding wordt ,loor het N keer _optellen een faktor 
H verbeter<!. 

-,. .:. Voor .. ,het-,berekeuelt.,.,-ván..fl-0---enorPJe-vn.n.dc .,Ol:i. over. 20_périod.en_z:jn 20.T ll;"JiP.ili:fflo_ ·-··. 
- ·· optellinzen nocar:, !>lus nog -'l'--1,1nal 1 veni1enie,-vul<'. i{;,inr; + 1 optelling. Voor 

88 tonen vo.n r;cmiti,1 el1l 300 srunr>les cluurt c!it 88.300.(20.10 + 110);" sek = 
= cc 8 sek. 

3.6. I~onklu.3ie. 

Op ;:;1•onL- van het extre;.;;e ver3chil in re!tontUd ( 8 ;;ek. per clctektie, te:;enover 
res!). 6 uur, 20 irinuten en 3 minuten voor <le anc~erc n,etoc!es) 1;ioc,1c!en wij cl.at 
het ten zcerate ,te :·ocite wan.rd zon z:.in on te prohercr., c~e dct.e!~tie te ,loon 
r,escldec'.cn ,·,. ; .• v. c.le ::,ctorlc vn,n n.<'r~iticvc corrcl.-i.tie. ,_ 
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4.. Syntese:·,ietorlcn. 

In 2. 1 [;r!.ven we als elf':~Cne beschr:jvi:nr; vnn c1e pianotoon: 

Sl11) - ~1<:, a.,clc"f) ~ /{ &,fj1c t-+ ~J , 
Voor toepassing bU cle syntese kunnen we cleze bcsc!.r'jvi.nr; eni:·.szins vcreen
vouc!igc:1: o.spcktcn die vonr het J'len:Jel :jk oor niet wc.r.rncrJ;Jïlxim· z)jn lcw1;:en 
nu buiten beschouwing l;lijvcn. Op grond vnn het gestelde orn!er 2.4 en 2.6 
kunnen we dan het reele deel van het si:rnn.o.l schrijven a.ls: 

5 lt :> = c C-f.) ~~, A-1c 'f)VW ~k -t 
Wanneer we niet alle frekweHties aCzondcrl~k willen schatten, kunnen ll'e wie 
hierin bepnlen uit ,le r;r:-,nd.:trekweatie w 1 en cle konsta.nte B volt;ens 

w,c= k.w1 1/1+ek.1 
(zie 2.3). 
De meest voor de hanrl lir;,",euclc ir.et(){Ie om een syntese van de pia,-::osiinalen te 
konstrueren, is nu om, wn.nnecr een sienanl eemuaal gedetektnercl is, lle 
paro.:11eters te scho.tten die nodig z:jn vo"r een beschr:jvint: op cleze 1ranier, en 
vervoJ.gens op gron<l c!.o.n.rvan het si3nc.t'.l sa.111ente stellen. 
Wij bel:;ben eeH pro::~raix.111. geschreven wat sir;nalen sa;:1enstclc~.c 01> rlezc ::in.nier, 
zoader clr..t er tonen ge<letektcercl of pn.rwïetcrs gescht:.t bc!1oc!'clcn te \/Orden: 
de bc:;in:~iomenten en nlle parameters werden inielezen vn.n :,on:::lmnrtcn. 
Uit de resultaten vt\.n dit prtl[~ra.1rn:m, kon e;e1<on.kluclccrd word.en, dat de syntese 
van een stuk van 1 minuut op deze r.;anier enkele eti:,a.len rekcnt:jd zou vergen. 
Een c'.rr.stische bekort: ng va.n c1e bere!ccainr;sprocedure wa.3 (tus absoluut noocl
zakelijlc. Een stap in die richtin.t; bestaat erin, cle bereke:1in.<;stijd vmt de op
eenvol;;encJe waarden van <1c sinusfunkties atcrk te bekorten, c~o0r hiervoor 
itero.ticve betrekkingen te gebruiken, of dMr een ar.nt.:il sr..::·.plcu~a.rder! van 1 
perioc~e vo.n ee;i sinus els "storcc! function" in het ;:;ehcw;en te hcb';en staan. 
(lit. 7). !!et lo.o.tstr.;e:-,oc1ic1.e techniek kn.n r.;cn no;; meer tU«! l;cspnrcn wam1eer 
men ee:1 si];n:.i.u.l synteisecrt cln.t l)estn.n.t uit cle ( eventueel no~; 1:1et ee:i tijc!s
afhe.nkelijkc a•:ir,li tuüe t't>.kt"r vcr:•ienir.;vulc~ic;i'c) perio<~i.ekc hcr:1alin~ vm1 
1 be:;;ar.Ue 2olf-von11. lfen kn.u clan eerst clcze r:olfvorr, bere!cencn en clie als 
"atored fnnction" in het r;chcu;;en zetten. (lit.8). Voor een sign::w.l wat be3tao.t 
uit K ko:i;ponen+.,:n, worllt. cle rekentijd d:in aoc; ce"'s bijna. l: llU~vl zo klein. 

Voor het pia.nosi:.:naa.l lmn c1eze r.icto··ie gebruikt worclen wanr'.eer llle:i lae 
inharnoniciteit van ,Je l:oventonen verwe.arl'>'.lSt. Hoewel te verwac!1ten valt, 
cJ.n.t d.i.t cle natuurgetrouwheid vn.n c~e na.ho'ltsing enir;azins schl\C:.C z~l <~oen, 
mec.~dcn wiJ toch cleze concessie te t:1neten c1 "en, teneinde c:~·e tcchnisci.c 
rea.liseerhn.l'.rheid vn.n het geheel zo eroot 1!Hl~~elijk te houd.en • 

. .- --·----~-------------------·-·------·- ·. --~·-···· ·---- --
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5. Schn.ttin~en, benodigd voor cle aynte3e. 

5. 1. Schn.ttinn; van ,le groml fre!cwentie. 

l>e f;ronc! frekwentic vn.n een c;cc!etelctccrde toon wor<lt e;eschn.t door in de lmurt 
van {le a. priori geschatte :-i;rondfrckwent.ie ( riet behulp waarvn.n de <lctektie 
tot afo.ncl geko::ien is) die rrekwentie te zoeken wn.n.rvoor <le energie vo.n xT( t) 
(zie 3.5), 1:iet T = 1/.frckwentic, het grootst is. 

5.2. 3chn.ttint; vnn ,le :roli'vonn. 

Als scho.tHnr; vn.n de vor111 van 1 periode van het sië;nn.al gel;x,1iken we cle funktie 
x./t), met T = 1/ rrrondfrekwentie, bepaald op het tijtlst.i11 0,07 se~t. na het 

be'.;in vn.n <~e too!1. Op dit 1?1:>mcnt is de toon no:~ zo luid r.io0cl;jk (<l.w-.z. <ln.t 
de si;:-;nn.:il-rui.<.1-vcrhoU<ang zo gun.stil! t~''ttel :j!c is), terïrljl wel c~e in.:;linger·
verschijnnelcn n.f.,-::clopc:1 zijn. (zie 2.1) 
Jlierbij client opt;eruerkt te worden dnt de rnis die in deze sclrn.ttinc; r.mnvczir; 
is , in cle r;csyntcti.3ceerde toon niet als ru:is geho::>r<l zttl worc1en: hij wor,lt 
periorlick hcrlln.ald, en resulteert op ,tic rrn.nier in fouten in èe ruuplitu,.1.es van 
de hogere hn.rn onischcn, d. ,.,. z. in een verandcri: ,g van het tih1brc van cle toon. 

5. 3. Sc!mttina vn.n het n:npli tu<1 evcrl o'>p. 

De :-.Jn•11itmle van de t!')on worc~t m., cle 512 sn.ri,ples ( = co. 1/GO nek.) r;eschat uit 
cle cn;rtie vn.n x,r( t). Tussen cleze punten wordt het vcrlo'.lp bcnn.clcr,,. cloor een 
lineair verloop. 
De c1.etektie van het eincle van de tonn is om!er::ebracht hij deze schattiwJ,: 
het cirnle van cle toon wordt r;erl.ete~,tcf:rd wa.uneer tle e·1err:ic van ,:T( t) bcmeden 
een bep~~lrl ~ininruru ènn.lt. 

-----
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6. Het pro~:rnnu,a til ter2. 

De beln.ngr:jkste aspekten van ,!e werking van het pro~rn.t't ,n zijn rcccl.c1 an,w{e~even 
in. pr.,r. :3. 5, e:1 in cle hoo t'<lstulcl~en 4 en 5. 
iUlcrcer.,t dien hi.ernn.u te worden tocwevQCi'.~cl, clat we het. cle noeitc wnn.r,1 hebben 

gevon,~en, ,~e rekentijd nor; r"1.nzicnl :Jl< vertier tcru:; te l,renacn, do()r bij de 
detektie nog een andere bron van in.fornn.tie in te scha.kelen den het si~~mi.~-1 zelf: 
de 1mrtituur vnn c!e tiespoclrl.e nuzick. Wanneer we ervan uitc;l'yr.,n cl:~t ,!e pianist zich 
dr"n.rann ho11dt, behoeven wc alleen die tonen te zoeken <1.io vol,:;cns ,!e pt1.rti tuur 
verwacht kun:·:en worden, en kunnen wc p,)3inr,en tot clete!ctie vnn a:~t~ere tonen 
achterwe.r;-e lo.ten. Als extra input vn.n het pror~r::.n.Ja ,;ehru.ikcn we d.r.n.r0i:1 een 
serie ponslmn.rten, wan.rop de mu~v,ers van c!e n.chterec:ivol.~~cns te ve1'\'IO.Cbten · 
tonen zijn t:.ll.n0c_!;even. 

Voor c'e tet:dls verwijzen<! nnn.r de l'L/I-tekst {;\.p:1encax I), zullen we hier 
volnta.n.n net een ze~r globa.le schets vn.n cle :3tn1ktunr van het pro~rn.r,u,a. 
De a.ci1te.reenvolien.<J te ver.:·cr!rnn .,a1.1plcw:v:r,len st.~.!~n in records van 512 stuka 
op tapet. Deze recort!.i wor,~cn 1 voor 1 ver;vcrkt. liet flmnliagram voor èle 
verwerking van 1 record Jcn.n als volgt worden wcer.;e:.:;evcn: 

call fran 

hepa.n.l cle ver111Qgens 
va.n de an.nwcziee tonen 

De procedure e berekent c:e totale 3ia:umlenert;ie van de. record. 
De proceclure fran lec3t, in,!ien n:ldi~, het volr~en<le stu1c vn.n <ic lla.rtituur in. 
Vervolt:cns 1\'0r_clt ....-aor _ a.lle .i'rekwcnUe~ clie vol::en:i (Je !_1erti tu ·r te vcrwn.ch1..~n 

·, ·:c. · -:·.:: · 7,:jn; -nc.r_:c::::ut.~-::-0 f=-Z.C·=0,01 . .:!JC!{.c~:!le... c!eze . .i:e.c...1>.rtl:.·.ll,Rll.:Yez~-1Liji.\. ___ ~.: .. ·.: .. c-:=~-=-~::c:c.·.-c:-:-··=::-c-,-c.·_·-:-=: 

· .. llit nn.zn.~n gebeurt ,,i,~clels- rle proce<l.urc check, <!ie tevens bij een positief 
re3nl ta.n.t ervoor z.orr,t r!n.t de jufate frcl~ientic gen'.ltecr<1. wordt in het ll.rrny 
vn.n ~.nwezigc ::;rondfrekweaties, en cla.t de goH'vor: 1 v~n het :::i~;r:r.n.l op rlc 
è.isk r;eschreYen wor,!t. 
c;1eclc l1cslist cl n.t een toon :1.n.11wezi,!'~ ia, wan:1eer voor T = 1/( ;.;c;:,clmtte r;roncl
frel;:i1entie) c~e vol:-:em!e kriteri:1 tLlle vcrvulrl zijn: 

1. J~1err;ie vo.n x,_, ligt boven ee:i bcpndd aivcn.u. (voor 1)etekc1iis "T: zie 3.5) 
2. Jber~·ie va.n 'Xrr/,, 1 ::;t boven c!::.tzel t\le aivem1. 
3. E.1ergie va.n x,_,12 ia kleiner c!n.n die van xT. 

::et tY:ccde !,riteriun i:J er b:] rcvoc· ,! o:·1 so:;r?i[:e "vn.l:,e" detc1:.ties (zie b.v. 
in :::'i:_·;. -1: tol)11 nr 1:i7) te voor!i0;,11m. 

'!;e1, ('.cr,:e !critcri1:.:n i.1 er i,:j rev0c::1: o .. , het <:et0:'7.tcrc,~ vo,a o.1,·crhcr:::011isc!ten 
V{l.n een toon (7.ie in fit• •t: ,,e 1.oaoa ï2, 5.'i, üO, •13: 2e, 3c, 1lc Cll :.ic 
O'll.~~r·1:n·.,?ni.3chc va.n ,!e ,.·cr'.(c::.:)::. ll.,":1,:czi.:.e t·, '.Il '/tl) te voor:.:c:.,c.i. 
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- De proce,!urc syn )construeert vo()r ~e duur van clc ondnrh,wic;c record èe syntcse 
van het signn.nl, en schrijft het rcsul ta.::t op tl'.pe2. 

- De nrocedure sov,, die (~oor vcrscldllen,1e van de nadere 11rocc,·urc3 ·worclt 
o.a.n~;eroepcn, berekent 1 perior!e vn.n <!e runktie x,r<t) vo;r T = 1/f. 

·- ·- ·-··-· - ·- --· •·· ·----··----- - --- - ----- --·--·· 
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1. De ann.loo~-ditit~al -conversie. 

Voor de vervu.n.r(tir,;in6 v.-.n (1.C c~i::itr..le in;,utbl'..ncl, uitr;r-,..1.nc.~e vnn een cno.loee 
bn.m:opnr,ne van het te ven-:er'.(cn si:;n:-.::il, l~oaden wc :::ebr.:.H: 1:,a.!~ea --:.n.u inter
fn.ce en 3oft,,c,rc v·.n het hyliric'.e systecn IB:~ 360/Iiit~chi. 
\1o.naeer het sit:;aa.l vn.n de ban<~recor<!er worrlt n.::.nceslotcn o:) een binr-.... 1.l vt.:.n de 
intcrfäce, k:n tien <~.oor in het pro:;ra.::rni. wn.t op C:.c {i[;itele con~iutcr c;cdrc1.o.iû. 
vror<~.t c:.c proceture IP!:J:!J.> aC\.n te roepen, een willcl:euric:; {'.,[~,at:-..1 s.-i.;1plm~·i·.ardcn 
in het :;e!1cuce~ va.n c1.c r1 ieitn.lc co::11mtcr lez,m. De 3~:1:,lct,;jclrJti;)J;'Cn knnncn 
bCI> .. "..r,1<1. word.e:1 ~.oor een intcrnP. of r!o'lr een e::tcrnc ti:::cr. ;'et, ~:-,ntr.l s.-:r.mles 
,mt zo k,.n worclea i:1r,elezen worclt slechts bc,crlct (:oor c.lc cehcu:;e:1ru:t1i!te~ ~-an 
clc Jit; 360, vr.t in ons r:evn.l (30000 sr.mples/13ek) een eruaticc bepcrkinB is. 
\1e z1.1llen ó.1s steec1.s eerst een serie s:tr.iples 1.,oeten inleze1:i, deze c1ttn r.i>.nr cle 
c,.i0 :i.tn.le lx:.ml schr'.,ivcn, do.n c~.e volceacte serie inlezen, cm;. Ol:t c1.e bencl tijclens 
het ue~;:Jchr;jven cewoon te kmmen laten ,~_o::,rc.lrn.aien, hch: ,en 11c op een zo<!.o.nite 
,rljze V~ï.n te r.1o;;el:jlchei<1 tot externe ti.::dn::; c;ebrJ.ik c;ern?.['.kt, cll'.t het hele 
1Ji~11~".l ka.n worden in0elezen c~o'.'>r c:c be.nel 2 r,n.r~l te èr0n.ien. 
De pulsen d.ie de sa:-.i:,lew>mentcn c1.cfinieren hebben we 01) een an<'.er spoor gezet 
vo.n c~.ezelfde br.ni: ,~·ar.r het aicnn.n.1 op sta.1.t, en op een <Ierdc 3!loor een blok[;olf, 
m<::t een hc.lvc perioc~.e ter lencrte van 512 snm:plemo:-·1entcn. De pulsrcclcs en de 
blo?~colf worclcn -verwerkt door een elektronische schr..!:elinG t:ie c:c r,ulnreelia 
alleen cloórln.o.t \Ya:111eer de blok hoor, is ( eer3te keer), c'i~1~ wel ,mrmecr ~eze 
ln.l',z is ( tweede keer) • 
De sr,nples worden zo in~:elezen in records vn.n 512 stuk.'3. !)c eerste m~..t",l wordt 
eerst record nr 1 inr;elezen en wecr;eschrevcn nl'..n.r dicit3.lc t.r.1)e nr 1, ver
volceas ,·:orclt recorc1 nr 3 int,elezen en wec:.::eschre".'e:. n~.r t.'.l.:>c 1, :'l'.Jl recorcl nr 
5, enz. no tweede r~an.l c'.nt de br.nc'. c;erJrn.ail1 worc1t, ~,ordt ccr::;t rccorc.1. nr 1 
vnn ttl.!)C 1 nan.r tn.r,e 2 r.;eschreven, c.~nn record 2 inr;el~~en en n,.c-,r tP.pe 2 
ceschrevcn, dr,n reco1·d 3 v3,n tape 1 nnn.r tn.:pe 2 e;er;;ci:rcven, enz. ;~.in het 
eind vim c:ezc pr,'>cedure staan ,:.us (le rec<>rc1s 1,2,3,4, enz. in vol;~orcle 01, 
ta1)E}. 2. 
De Hi·chw.rc voor clcze inlees1:1etoc!e wcrcl r_;ehom1cl door c.le hec1· van t~hnen. De 
pro:;r~t::a• s vinc.'.t tr,en in Appcnc!i:,,: II. 
Dlj het vcrwerl,en ven cle e.lclus ver~<re::;en cl,'.ta., trad a..~n het lfcht clct er 
Sl)Ccin,le 1,roblemen zitten ar.n het nebrnilt van <lc software ven het hybride 
systeem Yanuit Pl-/I. Hierop ,:,orc!t r,ec~.e1:,nilleerd inceill,n.n in hooföstuk 9. 
»~1.r clezc prohlc1~cn optraden in een kritiek la.äf nto.c.~hv, van het onderzoek, 
hcc-:.C.en ze tot r.evolr; dat cle t-~rn1.lysc1 ïcto(:e van het r,roc:rru:r 1a :til tcr2 niet 
neer :2;ctent kon worden ;:;et echte pfo.nosi~nn.len. 

-----

·-----·-·--· . --== .. ··----.· ···•··---. :.~~--:-· -. ··-·-~------.. --

De ::;anc: vrm zo.1,en om te ko,:ïcn tot c:e converterin~ v.in c~e t'.i:;itc.lc outp11tban.cl 
-vau het :til ter;:,ro:;ra.:1:.:a., stelden wij ons voor a.ls zeer soortc;el:~lt cm1 het{Seen 
onc1.er 7. 1:-eschreYen. werd, echter in te:.,en:;estelr~e richtin~. J>car, in 
tcr~cnstellin.:; tot ,:e "',erirr.c!~tin::, ,!e proccc:ure Ot,'T:1.--::::> 17.ie c'ecrh:j no<lie; is 
bij het bccin<'iccn v::.n ona omlcrzock no;; niet bezcl:fkbr.~.r w::is, is è.it nog 
niet cereclfaecrd, hct~;ecn betelccr.t dat we no:_; niet c:c r::>:.;cli)theic: hcd.l'.en, 
cmt1mt ira.n het ril tcr1,rogrv.:.:na in celuit' <>iJ te zetten. 
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9. Het r;chruik Vt!.n <le software w:.n het hybride .-;ystecm in PL/I-nror~rl':'Ml.' s. 

9. 1 • Ir.lei<linn:. 

Wanneer 11cn in een proc:;ra.:aua. <lat op ('.e cli:;ital-~ 1:1r.chine l':orclt ui.t~evocrrt,, 
infor.;:c.tietr:i.n:1port van en/of n~nr <le e.no.lo;1;c coiuputer ( of ;.,..,.,. een nnalor,e 
btu'.clrecor<.ler) wen3t te incorr,oreren, ko.n ::ten cln.t',rtoe ::;ehrui!~ nr.l-~en ven een 
voor clit c~oel aeschrevon software-,nkket. Het betreft hier oubroutines, 
ceschrevon in a.ssembler-tn.a.l, en becloolcl 01;1 al',nc:eroepen te word.en in 
RJ:l.'1':t'l·T-proc;rc..;'J:'~a.• s. J>ozc subroutine:J lmn L11cn ook in PL/I-:,ror:rru:-.:;m,' s n.anroepen, 
c!ocll 1:ien tioet den beclecht zijn op cle konsek:'fer?ties v::.n het yolc;e111:~e: 
!.h.e. wort1en cle input-tlr..ta. do/)r c~e subroutine tea.cht els hclfwoo1·tlen in het 
geheucen te nta:~n. De output-d::.tn. worden al.1 hnlf\.10:-r;·1.e;! in het ;;e!!Cl.!~::en r.;ezet. 
Deze halfrronrclen bestn:m uit 2 tekenbit.s, r;evolgd door 14 bit:,, die clc 
a.l)solute wc.l'.rde vn.n het :~et:-.1 binair re;_,reaenteren. :'1.•itk.,ct.isc:1e dcta. 
uorclen in PJ✓I echter no0it o;, deze Manier ~ecoclcerc!: bin::i.ire getallen 
worclen voorcestel<1 <loor een heel woord, besta:-..nde uit v"l.n.r. 1 tekcnbit 
en 31 l)its, :.1.ie cle absolute wn.i~rtte vr"n het cet:il binn,ir weor~;e"'Tcn; vo'lr 
<1eciu?..le Getl',llen is de z.e. "pn.ckecl cleci~n.l" koderini v.:w. toepas:Jinr;. 
(lit. 9). 

9.2 •. i:\rithnetil'Jchc nn.rn.meters vn11 ,~e subroutines. 

9.2. t • . AJ..<·:en:een. 

Het voor:::r..n.nde heeft tot r,evol: cll'.t 1:1cn l>:j de s:iecitici~tie van o.rith;.~etische 
parru:1eters niet zo:.c!er 1::eer de :_:cy:enstc wan.rele O:> lrn.n :-;even, <'.och er,ro')r zori 
r:oct (1.rc:::en c1ct c1e~e wn.a.rc!c op <lc jui3te wijze ~;e!rn'.·.ecrd stc-.~t in c:c eer:,tc 
twee i..>ytcs ven ,·e opccceven varfo,bele of !rnastnnte. ::Jij r,ositicve ;;et.~l\311 
k(l,n Men ,li t <:oen tlo'lr een fixe<l !)innry t.~etal te si)eci ficcren clc,t een 2 
mnt-.1 te :~rotc wo.~rd.e heeft. Bij ne,~P"tieve e:etnllen noet men tech:dcl,e:1 Gaan 

"'" toe::_)n.osen zoc.ls wc om1er 9. 3 e"nn~:even. 

9.2.2. "RJ.r"1.me" subroutines. 

V{l.n de llr:>cec!ure Il~l!~!1P hesta.n.t een versie op blauwe !tr:.l'vrten, die cle beide 
l',rith.:10ti:Jche po.ra.meters (die resp. het aru:to.l cycli ca het nr ·YD.::-1 het kn.nn.n.l 
bepalen) leest in de fal•eede helft vo.n het opc;er;even (hele) woord. Omc1a.t beide 
getallen nltUtl po.,itief z:jn, is het dan volcloenr~e o:n te.zorr;lc1.at ze 
' fi.xed bian.ry' t;ekodeercl zijn. · 

Wanneer de subroutine o.ls output een array 1net, aeto.llcn ceci't, cbn at:rnn <leze 
in het ae1leu:,-:;en in opeenvol~:enc!e hn.lfwo,:,rc!en. I!elfwo:>rden lmn.:-.cn in PL/I 
slechts hit-strinr,s zijn. ll.v. "bit( 16) "• mi.nneer men :~_ezc bit-strints in 
c.ri th1..1eti:3che expre1,.':I i es 1:-:.n t vot:lrko::ien, worc'.en ze ,:e!rnnvcrteerc1 tot binn.i re 
cetc.llen. ~):j cle konYcrsie wordt <le bit-3trin!! gelnterpreteerd o.ls c:e 1:inaire 
reprcaeut-n.tic vo.n een po.'Jitief :;etn.l, zonc!er tckenbit. 
Tel,:enbita oi:1 (1e eert1te plaatsen van c'.e eerate byte leic'..e:1 ,'us tot .lonten: 
,mnneer er ne;rn.tieve ,'.);etallen vo0:·koner1 lmn men niet re!~enen Bet hit-otrin::;s. 
1~1 ,~.c ... t :;c-... 01 :·1oct ~·ïcn <!e !\r:.lf~·:o:>r<~_cn co!rvortc.1·ei1 t,ot !1t~lo \i"VJr:~c~, ~~c~!:t~-:ir; 
c:'.'.t: (~.e cc:·:1-t.e · :i t "t~n '1ct ~1cJ.c ~m,,r,l = <le ce~·:1to bit 7~:.n ;ict :~r.lvc ~',''.)'Jr<!, 
de 1:-,n.t..:;t.c 14 l;it3 V{l.a het hele ~.0'lrc! = c'.c ln.·l.t:,te 1.-1 bits vc~\ het !!~.l·,e 
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woord, c!.c tussenli:;:~:enr-P bit3 van het hele w·ollrd zijn nul. Deze halfwoorc~en sc!lr!jft 
men cln.n 01> disk of tape, of n.ssi;~necrt ze (1:1. h • ...-. ,!e 11seutlo-"r~rin.bele U!':dJ>!~) 
e.en de ele!:!enten va.n een "fixed bina.~," o.rrci..y. De ;;enoc:.:de w:~zc Yl'vn convcr.1ie 
kD,n rne:1 in J>J./1 reo.liseren u. h. v. clc i'unktic en JX3euclo-v:::.rin.bele ~'U}H'J'lt. Ons is 
gel)le!:en cla.t cle conver3ie van 1 h:il f\rnn1·<l op ,lie ma.nier 12 i:1seJ, duurt. !>e 
conver.::de van een sie,-un.al vc.n 1 minuut, gesanpled 1~et 30 kl:z, kost clan 6 uur, 
wa.t on1>rnktisch la.ni is. Wanneer er hiervMr in PL/I niet iets snellers 
ccvonilen kan worden, zullen er n.pa.rte subroutines voor r;ehrnik in PI/! no,lig 
zijn. 

--. 



" 
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10. J(onklu:lies. 

Op verschillende punten dient het onc!crzoek voort::czet te worden: 
- Allereerst dient de input- en output- softwn.re vollecJir; bruikba,n,r (<e!:tn.akt" 

te wor<~cn. 
- Dan dient het fil te1·pror;rr"m1.10. aan c!e prnktijk getoetst te wor<lcn, wr.n.rblj zo.l 

blljkcn o:, welke punten onze oplo3;1inG niet bevre<~ir;enc~. is, en cecordgeercl 
of ['.;Cheel verworpen. client te \\'Ori!en. 

- Ook zou een zuiver theoretisch omlcrzoek over c!_e optinn.le mctoclc on te 
diskrirJinercn tu:,sen siznnlen van het cloor ons l,eschom1<1e tyi>e, een betere 
basis ar,n het verdere werk kunnen leveren. 

. - -- .... ·-· ---,--~-'-·- . --
··••-• --· -------·-- :, ___ ,_ - . ..---·-.···· ..... -. -. ---

.... ------------- --··--
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