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Samenvattlng

Als stage voor de Technlsche Hogeschool EÍndhoven heb tk van Januarí' '85 tot
Jull '85 gewerkÈ aan een realtlme dtgitale spraaksyntheÈlsator'

De spraaksynthetisator Ls bedoeld voor het syntheÈleeren van geanalyseerde

6praak. De geanalyseerde spraak bestaat ult fllter ParaÍDeters dle tnren bij
een uodel van de menseltjke manler van spreken. Deze fllterparámeters rcorden

vanuí.t de couputer oP het I.P.O. overgestuurd naar de realtime
spraaksynthetisator. Deze zet de fllterparemeters dan rager qn ln spraak'

De realtlme spraaksynthsetisator 1s geprogr:rmmeerd ln de ÏMS32010' De Tl'ÍS320t0

l_s een dtgttale signaalverwerklngschlp van de flrrua Texas Instruments. Het

programneren van ae rÍsgzoto dlent ln de rnachlnecode van de TMS320l0 te
geschleden.

De machlnetaal taal progrérmma dLe voor de TMS320l0 geschreven ls, ts afgeleid
van de door l.r111eÍn8 en Vogten geschreven Fort,ran resynthese ProgrÍmmatutr.
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Inle td lng

Op het Instltuut voor Perceptte Onderzoek ( I.P.Q.) wordt gewerkt aan analyse
en resynthese van spraak. Hlerbtj gaat men utÈ van een model van de menselijke
s praakproduc È ie .
BiJ de mens blazen de lorgen lucht naar de rnondopenlng. Dle lucht moet echter
eerst nog langs de stembanden, de keel en door de mondholte. Door nu de stand
van de mondholte( b.v. tong) te veranderen verandert de klank van b.v. aaaa
naar eeee. Het mondkanaal kan beschoulxl worden als een trilholte dte de
klankleur aan het slgnaal geef E. Mze trtlholte kan aangeslagen worden door
heE perlodiek trlllen van de stembanden of door luchtturbulentie veroorzaakt
door vernauwingen in het luchtkanaal . l'1et de eersÈe exclcatle worden de

zogeheten stenhebbende klanken geprodtrceerd, waarbiJ de trilfrequentle van de
stembanden de toonhoogte bepaalt en met de Èweede er<cltatte worden de sternloze
of slsklanken gemaakt.

luid -
sprekeí

I

J
bron íilter

flguur I Electrisch rnodel van de menselijke spraak

In de mondholte treden resonanties op, die a1s men het frequentiespectrum van
de mensellJke spraak bektjkt terug te vinden zljn ln de vorm van een aantal
pleken (vier tot vijf ln het spectruÍn tot 5ICIz). È llgglng van deze pieken
zijn bepalend voor de klankkleur. Bij iedere formant (F) (zoals deze
resonantÍefrequentles worden genoemd) hoort ook een bandbreedte (B). Deze

formanten worden tesamen met hun bandbreedte bepaalrl ulÈ het spraakslgnaal en

opgeslagen. Ook de herhallngs frequentle (f ) de stemhebbend/sternloos
(votced/unvolced WV) en de arnplttude (G) worden berekend. Met deze pararneters
kan het spraaksignaal redelijk natuurgetrouw worden weergegeven.
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Figuur 2 frequentlesPectrum van de klank eeee

De vorn van rle menselljke mondholte verandert contlnue' en etgenlijk zouden ln
het electrlsch model de parameters ook conttnue aangepast dienen te worden.
Gebleken 1s <!at aanpasslng van de parameters eens in de tlen milllseconden
voldoende 1s cm nog goed gelijkende spraak te kunnen maken-
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De formanten en bandbreedtes worden na de analyse van de lngesproken spraak
opgeslagen tn de vorm van zogeheten prq-parameters dle de volgende relatte
nàUuen loc de fornantfrequentle (F) en bandbreedte (B).

Q= E)(PL-2ÍÍRT) T ls de bemonsterlngsfrequent{.e
r -z\fcos(2TIFr)

De synthese wordt gedaan met een direct vorm ftlter. Dit ls een elfde orde
ftlter dat opgebouwd ls ult vljf trreede orde secttes en een eerste orde
deemfase ftlter. De paraneters van het ftlter worden a-paraneters genoard. Ze

staan in een vaste relatte tot de prq-parameÈers en daarmee ook tot de
fo rmanten.
Het f tlter kan ln het Z domei.n geschreven worden al s,

e( z)= t+Fe(t)z
maar ook als 5 F''

Nà=(Í,( 1+p( j ) á' +q( j );i11 l-o.ei' )

De theorLe hlerachter lsura*ro..lg in de ltteratuur terug te vinden Il].
synthesoíilter H(z) = #
r--- ---1

un

u(z)

s; - u"-Ë a-sj..

d(z) = H(z).u(z)

L____:__ J
Flguur 3 Digitaal- elfde orde synthese filter, het uitgangssample s(n)'

op ttjdst{p nT word gegeven door tussen het versch{l tussen
het lngangssample u(n) op dat zelfde ttjdsttp en elf gewogen

daaraan voorafgaande uitgangssamples.

Op het I.P.O. wordt onderzoek verrlcht aan spraak. Men wll o.a. de kqmlitett
van geanalyseerde spraak verbeteren door de gecodeerde spraakparameters rnet de

hand te wtJzigen. Ook bestudeert men b.v. ultvoeríg het perceptieve effect
van veranderlng van de dLverse parameters. Na het wijztgen van een van de
parameters wil uen tnren wat het effect van zo een wijztglng op de spraak ls.
Illertoe resynthetlseert men de spraak \reer en beluisterÈ dte resynthese u.b.v.
een luldspreker of koptelefoon.
De resynthese wordt op het moment nog softltareÍnatlg tn de VAX van het I-P.O.
uitgevoercl . Gezien de enorme hoeveelhetd berekení.ngen die nodfg ztjn voor een
resynthese ts de VA)( niet tn staat m die resynthese realtime uit te voeren.
Afhankelijk van de bezettlngsgraad van het systeem duurt zo een resynthese oP

het moment drie tot achtmaal realtise. Deze wachtttJd ts hlnderlijk voor de

gebruiker. Aangezlen resynthese veel rekentlJd kost, vormt dit een z\^are

belastlng voor het systeeÍo.
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Een ander probleem ls dat de output van het resynthese Programma (Smpled data)
veel dlskiulute ln beslag neemt. voor een seconde spraak zlJn, met een saple
frequentle van lOKHz, tlendulzend sanples nodlg. Dí-e nemen leder een lpord ln
besiag , zodat er ruí.m loKwoord/sec spraak nodtg ls. De output van het
resynthese progralnna kan ln prinelpe rechtstreeks naar een dtgltaal analoog

converter gesCuurd worden, maar word daartoe eerst opgeslagen op een harddlsk'
Veel gebrulkers laten dle sampled data dan op die dtsk staan. ftrat heeft r€er
ten gËvolg dat die dlsk vrt1 vaak vol zLt. Dê VAX reageert op volle dlsken met

een merkbare teruggarg in snelheld. Hetgeen de gebrulkersvrlendelLJkheíd van

het systeem ln zlJn geheel niet ten goede komt.

Vanwege deze problemen Ls er op het I.P.O. besloten m naast de softrare
,"rynih""e ook spraak (met een extern blokJe hardware) realttne bulten de VAX

or i" syntheÈtseren. De spraakparameters dte anders door het resynthese
prog,raÍma crngevormd zouden worden tot spraak, worden nu overgestuurd naar die
à*tàttt" hardware, dle er oP zlJn beurt lteer spraak van maakt.

Het oversturen van deze parameters kost vrtJwel geen C.P.U. ttjdt alleen de

:^IO server van de computer word lets zwaarder belast, hetgeen geen problemen

oplevert.
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l{oofdstuk I Algehele werklng van de real tlme s praaksynthetisator

De real t,ime epraaksynthese wordt ultgevoerd door de Tl'íS32010, dtÈ ls een

general purpose reken I.C. van de fÍrrna Texas Instruments. Deze chtp voert
net als de VAX een progrsrnma uí,t dat als software lngevoerd moet rrcrden, dlt ln
tegenstelltrg tot de MEA8000 spraaksynthese chip marí.n het algorÍtme Ín
hardware 1s gelnplenenteerd. De TMS320I0 resynfheÈlseerÈ spraak d.m.vo €êÍl
progranma aát fs afgeleid van de fortran programma's dle op de VAX aanwezlg
zí.Jn.

Ilfst 1. l. Het orrerzenden van de ftlter Da rÍrme ters

Op de VAX ls de gecodeerde spraak opgeslagen ln zogeheten a/p ftles. Deze

f tles bestaan ult zogeheten frames, r*aarblJ een frame overeenkmt met tlen
nil lt seconden spraak. Deze frames bestaan l€er ult twtntíg woorden, dLe

tesamen alle lnformatle bevatten benodígd voor de klank die op dat nonent
gesynthetlseert dlent te mrden.
woord lnhoud
I negatleve toonhoogte perlode ln samples
2 anplltude
3 de gemnldelde energÍe ln het ldndow
4 Stenhebbend/stemloos parameter
5 deemfase (=0.9 ln de meeste gevallen)
6 nlet gebrutkÈ
7-16 a-rP of c Parameters
17 en verder zlJn hler nleÈ van toepasslng

In [2] 1s een uJ.trroerlge bespreklng van deze pa.raureterg te vlnden.

h de parametera over te sturen kan er heÈ beste gebrulk genaakt rrcrden van aI
bestaande seríeele ltJnen, dle vanult de VAX naar de termlnals toe gaan. Deze

serieele liJnen ztJn ln vriJwel het hele gebouw beschlkbaar. Op het moment

gaat de spràakuttvoer alleen maar í-n kamers Eet een analoge spraakllJn.

Deze serleele ltJnen brengen echter een nadeel met zich mee. De snelheld van

data overdracht ls beperkt tot 19200 blts/seconde. oversturen van de

parameters zoale ze Ln de VAX zttten benodtgd echter btJna het dubbele. De

ànfge oplosstrg í.s dus quanttserí-ng van de data. Nu ztJn zowel de a-paraeters
(afá dfrect aan het fllter toegevoerd rcorden) als de P en q-Parameters nornaal
16 btÈ lang. fgze 16 btt per paraoeter zaL teruggebracht moeten worden tot
ongeveer de helft.
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Hfst 1.2 Parameter keuze

Er kunnen dus ln theorte voor een goed resultaat zowel de

als de a-Parameters overgestuurd worden.
p, g-f 1l t erpa rane t e rs

De prq-paraÍDeters zouden dan ln de VAX omgerekend moeten I^torden tot
a-paramegers qr vervolgens gequantlseerd de ltjn over gestuurd te worden. Het
ultrekenen van de a-paraneters kost rekenttjd en dat kan het realt irne

overzenden ln g,evaar brengen. Een veel groter nadeel van de a-parameEers ts
echter de fllterstabilttelt. Het ls moelltjk an van een set a-paraneters te
zeggen of ze een stabiel fllter zullen opleveren. He! ls dan ook na

quanttsatte niet makkeltJk te zeggen of men een stablel a-ftlter tnstabiel
jemaakt heeft t.g.V. dte quantisatte. A1s er maar een frame een lnstabtel
ittt.. gekregen heeft t.g.v. quanttsatte onsÈaat er al een kltk dle ?Êer

storend 1s.

Hfst I.3 Quanttserlng van de p , q-pa rame ters .

In de VAX ziJn, zoals gezegd, de p'q-ParaÍDeters l€ergegeven ln 16 blts
lntegers. Gtr een stablel fLlter te krtjgen moet leder P'q paar binnen
onderstaande drlehoek liggen. Het kan natuurlljk voorkooen dat door
quantÍsatte een PrQ Paar net butten de drlehoek terecht komt' Dtt is Ee

voorkomen door zodanÍg te quanttseren dat de PrQ Paren noott È.9.v.
quantlsatle bulten de drlehoek terecht komen. Derhalve moeten P-paraÍDeters
naar beneden worden afgerond als ze posltief zlJn, en naar boven worden

afgerond als ze negatlef zijn. Met de q-Parameters moet men echter nog

opp""""tt dat ze door het afronden nlet groter dan I gemaakt worden. a
pài"r"t".s dlenen naar boven te worden afgerond. Op die rnanier kan alttjd
voorkomen worden dat tengevolge van quant{satie van de P'q-parameters
lnstablele fllters onstaan. q

flguur 4 Stabtlltettsdrlehoek

Op het moment ls het beretk onderverdeeld ln 256 stukjes van gellJke grootte'
Aan de hand daanran word een p of een q parareter afgerond. In de prakttJk
bltjken de prq paren echter veel vaker biJ de rand van de drlehoek te llggen
dan ln het mldden van de drlehoek. Er is dus nog een nogeltjkhetd tot
spraakverbeterlng door efftctentere coderlng. Deze coderlng zou eigentiJk met

een arccossinus dienen te gebeuren vanwege het felt dat

F=(r/2 r)ARccOS(-P/ 2Q .

Sinpelere coderlngen ztjn echter ook nogeltjk. Zolang er maar voor gezorgd

wordt. dat de onderverdeling van de as naar de rand van de driehoek Èoe fljner
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is dan de onderverdeling ron<lqu het nulptrnt. De 8 btts equtdtstante
qr:antisatle gaf echter zulke goede resultaten dat ccnplexere quantlsatie
methodes ntet meer ztJn beschouwd. Het spreekt voor ztch dat men bij het
overzenden gebrulk kan maken van het feit dat de q paraneÈer alctjd tussen *l
en -l ln llgt.

Gekozen ts voor oversturen van P en q-parameters dte dan door de TMS320I0

omgerekend dtenen te worden tot a-Parameters. In theorte Il] kan er met de

prq-parameEers rechtstreeks geresynthettseerd worden. Dit kan men doen door

gáUruit< te maken van tweerle orde flttersecties dte in serle geschakeld zljn.
óaar zlt echter een nadeel aan. Een prq paar komt overeen met een formanÈ,

maar hef is ntet altljd zo da:- het eerste PrQ paar overeenkomt met de eersÈe

formant. Het komt geregeld voor dat de volgorde van de PrQ Paren etgenlljk
omgewlsseld zou di.enen te worden om overeen te komen meE de F(l)'F(2),..F(5).
nen fftter sectle kan b{j de overgang van het ene frme naar het andere

plotsklaps een heel andere tnstelllng krijgen. i{lerdoor onstaan harde kllkken
ult de luldspreker, dle zeer storend zijn. Ultvermentgvuldtglng van de P'9-
filterparen tot een A ftlter voorkomE dlt probleem. Deze a-parameters rorden
dan so de tlen ml1ll-seconden vervangen door de a-paraneters van het volgende
frame.

Hoofdstuk 1.4 Het overzend programma

Het Fortran programma dat voor de overzendtrg zotgt 1ngg nlet onnodig veel
rekenttjd vragen. Vandaar dat er gekozen ls voor de símpelste manler van

quanttsèren. De bovenste 8 btts van het woord htorden tn de vontr van een byte

overgezonden. Oe 5 prq paren vergen op deze nanler l0 bytes. De toontoogte en

á" .rËt"t"rktngsfaktor roiden ook in de vorm van een byte leder overgezonden.

Daar:roee komt. het totaal op 12 bytes Per frame. Een toontnogte nul geef t aan

dat dlt frame stemloos ls.

De snelheid van de ltjn r^ras zoals gezegd 19200 btts per seconde. De standaard

frameduur ls tlen mtlltseconden, en per frame zljn traaalf bytes nodig. Een

byte heeft een start en een stop bic nodlg cm gesynchroniseerd over een serlele
liJn te ktrnnen. Per frame zi jn er drrs 120 blts nodlg. MeE de tten mtl lt
sei.onden per frame kont dtt neer oP 12000 bits per seconde. Er is echter nog

een probleem. Afhankelijk van de prlorttelt en van de systeem bezettlng stu\rrt
de VAX af en toe geen data over de ltjn. Door nu de data ln vrlj grote blokken

tegelljk over tá sturen is dat laatste probleem wel te verntnderen' Baar toch

niát nelemaal op Èe lossen. Btj een erg drukke bezetttng van de VAX kan de

spraak output nog wel eens misgaan' vanwege het fett daÈ de data ntet op tljd
blnnenkomt.

De hardware spraaksynthet.tsator ls alleen 1n staat cÍn prq-flles te

resynthettseren. Met behulp van een fortran Programma wordÈ eerst bekeken of
het wel een prq file is dle aangeboden wordt. Indlen nlet, krlJgt de gebruiker
een foutmelding en stoPt het Programma. Als het een geutone Pr9-ftle ls stuurt
het programma een codewoord over de lijn. De TMS herkent dtt codewoord als
ztjnàe de boodschap dat alle daaràp volgende bytes spraak parameters zijn'
M.Ë.v. een softswltàh wordt de datastrocÍn vanult de VAX geblokkeerd en dus

niet doorgestuurd naar de termlnal. Data komende vanuJ-t de termtnal kan

ongestoord naar de vAX toe (tenzlj <te fis32Ol0 toevalllg een Xon of xof aan het
versturen 1s).

Het fort,ran programma (appendix l) quanttseert de parameters en stuurt ze in de
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vorm van bytes over de l9.2Khz lijn heen. De TMS spaart eerst een Paar frares
op en begint vervolgens aan zijn realtfure synthese. Zolang de VAX maar snel
gàrro"g áe data overstuurt ls er niets aan de hand. Als de VAX echter te traag
i", "r, de TMS moet frames uitspreken die nog verstuurd d{enen te worden, dan

stuurt de TMS een abort (control y) over de ltJn en kan de zin nog een keer van

voren af aan ultgesproken worden. Bí.j een normaal verloop zaI de VAX na het
laatste frame als toonhoogteperlode de rmarde 255 oversturen. Dlt heefÈ tot
gevolg dat de fiS de data uit de VAX weer doorlaat richtt-ng terminal. De ïMS

i."et zlchzelf Lntern en wacht weer op het co<lewoord.
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I{oofdstuk 2 De ogzet!llg van de pq-parameters naar a-parameÈers

2.1 Theorle

Deze qtzett{ng ls tn fette ntets meer als heÈ ultvermenígvuldtgen van de

volgende formule.
5

( Ï- ( r+p( j) z '+q( j) ii) ) ( r-o .sZt )
_) ='

Deze ultverrnenLgvuldtgtng levert dan elf parameters op, zlJnde A(l)...A(ll).
Voor deze ultvernenigvuldiglng ls door l.llllems en Vogten al een routl.ne
geschreven dle nog vanuLt Fortran naar machlnetaal voor de T!íS vertaald dlent
te worden.

A( I )=-0.9
Do 20 J=lr5
K=J*2*l

I 5 A( x;=q1 J) *A( K-2 )+P( J)*A( K-l )+A( K)
K=K-l
IF K.GE.3 GOTO 15
e( 2 )=Q( J)+P( J) * A( t )+A( 2 )
A( l)=P(;)+a( 1)

20 CONTINUE

Door nu ln de assemblycode van de 1MS32010 een soortgeltjk prograÍnma te
schrijven kunnen ttJdens het ultspreken van een frame de a-parameters van het
volgende frame berekend worden. Als dan de frame grens gekomen ts (cn de 100

samples) wordt het oude set.Je a-parameters vervangen door de pas berekende
nieuwe set.
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zesÈ1en bt ts vermentgvuldtger. 0m de

í.n 32 bl.E te kunnen uitrekenen, dient daar
worden. De 1I'ÍS32010 kan al leen two' s

manter oD een 16 btt getal met een 32 bit

tl

2.2

Het qnrekenen van de btnnengekornen pq-paraÍDeters naar a-ParaÍneters dtent echter
wel voldoende snel te gebeuren. 0p de VAX gebrutkt men floatlng polnt getallen
voor de mrekentng. De TMS320t0 kan standaard echEer slechts zestten bt ts
lntegers aan. De fiS zou eventueel wel floactng polnE berekeningen kurnen
ulÈvoeren, maar dat kost te veel rekentljd.

De TMS ts echter wel ln staat crn ftxed po{nt berekenlngen ulÈ te voeren. Met

zestlen blts kan men de lnteger waarden tussen -32k en +32k aan. Het lnteger
getal ln de TMS krtjgt nu een denkbeeldtge komma, waarmee het een flxed polnc
getal geworden ls. De ï,Í532010 rekent dan gewoon met tnteger ulaarden' maar
door na ledere vennenlgvuldiglng te schulven kan men het getal rreer beschour'en
als een ftxed point getal. Er dlent tn prtnclpe zoveel blÈs naar links
geschoven te worden als er btts voor de denkbeeldtge kcmma staan. Het teken
blt (voor zover daar ln two's ccmplement van re spreken ts) dÍent ook als een
bit voor de komma beschouwd te worden. Blj het bepalen van de posl-ÈJ.e van d1e

komroa moet men er goed op letten dat er voldoende bits achter de komma

overblljven. Het aantal blts achter de konma bepaalt tn een fLxed polnt
berekení.ng nameltjk de afrondfout. Het aantal blts voor de komma bepaalt de

rekenrutmte, tlJdens ALLE berekenlngen nag GEEN ENKEL getal oolt groter r.nrden
dan het maxlmum getal dat 1n di.e fi-xed potnt notatte weergegeven kan worden.

Door tn de tussenberekeningen op de VAX de maxlmale (en mlninale) waarde btj te
houden kan de posiCle van di.e komma bepaald worden. Tijdens de berekentrgen
van prq-parameters naar a-parameters kwamen inctdenteel geÈalwaarden van +I7
toÈ 18 en -l7tot -18 voor. Het maxLmum getal dat gerepresenteerd moeÈ ktrnnen
worden kan dan +32 zljn en het minumura getal -32, hetgeen neerkomt oP 6 bi.ts
voor de komma en l0 bits na de komma. Na ledere lnteger vermenigvuldtging
dlent er dus zes bits naar links geschoven te worden cm het. resultaaË l€er ln
de flxed polnt get.allenrespresenÈatie te krijgen.

Slechts tlen bits na de komma nemen tntroduceert een afrond fout van de orde
O ,OOI per vermenígvutdigtng . Vooral aLs de a-paramet.ers klein worden ' 

neeÍnt de

relatleve fout snel toe. Men moet echter wel bedenken dat hier gewerkt tordt
met gequanttseerde prq-parar0et.ers. De afrondÍng van de p'q-Paraneters naar
boven of naar beneden lntroduceert een fout dí-e vele orden Sroter is dan de

fout t.g.v. de zestlen btt fixed polnt getallenrepresentatte. De slechts
gertnge fouten ln de afronding van de a-parameters zlJn in de meeste frames
nlet te horen. Echter, de afrondfouten zljn helaas wel ln staat on van een
stabtel prg-filter een instabiel a-fllter te maken, heÈgeen eens in de 3CF60

frames voorkomt. Numeriek gezlen lljkt dan het a filter nog r"e1 goed op de a
ftlter zoals het in floatlng point ts uitgerekend, maar de klelne afwiJklngen
ztjn er toch verantwoordelljk voor dat een instabtel filter een plof naar de

luidspreker stuurt.

Het enlge wat. daar
schrijven, dle de
de berekening van
weggelaten worden.

aan gedaan kan worden Ls een ní.euwe PrQ naar a rouclne
a-parameters tlJdens de berekenlng tn 32 btts weergeeft. Na

de a-parameters kgnnen dan de mlnst stgnlftcante btts gewoon

De TMS320I0 heef t een zestl.en bf j
a-parameters ctJdens de berekení-ngen
de nodige software voor geschreven te
cornplement getallen aan. De normale
getal te vermedtvuldtgen is als volgt
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figuur 5 Het vermenlgvuldtgen van een 16 btt getal met een
32 btt getal (belde tn two's complemenÈ).

De nlnst stgntftcante blts van het 32 bÍts getal worden vermenlgvuldtgd rneÈ het
16 btt getal . D€ meesÈ slgntf lcante bÍts van deze vermenígvuldtgtng vrorden nu
de nlnst stgntfLcante blts van de accu. Daarblj wordt dan nog opgeteld het 32
btÈ resultaat van de vermenlgvuldtglng van het 16 blt getal meÈ het meest
signlficante deel van het 32 btts getal. Dat ls dan de theorie. In de
prakttjk komt er een probleem blj. Het mlnsE stgntftcante deel van het 32 btts
getal word bij de vermentgvuldtgÍng opnteuw gezlen als een two's canplement
getal. Dat \ras echter nlet de bedoeling, heÈ rnlnst slgnlflcante deel bevat
lmmers geen Èeken lnformatle. On dtt te qnzellen wordt eerst het uitelndellJke
teken van de vermedidtgvuldtglng bepaalt en onthouden. Vervolgens wordt zowel
van het 32 blt getal als van het 16 bit getal de absolute waarde genomen. Blj
de vermenLgvuldiglng van het mlnst signlficante deel van het 32 bit getal kan
de two's complernent notatle omzetlt worden door btt nummer 16 nul te maken.
Daartoe schulft men de minst slgnlftcante blts van het 32 bit getal een btt
naar rechts (zodantg dat btt 16 nul wordt). Als dan na de vermenigvuldtglng er
\{eer een blt naar ltnks geschoven vrordt klopt het geheel roeer. Het teken van
de gehele vermenLgvuldtgtng wordt pas op het allerlaatst toegevoegd.

r



Iloofdstuk 3 Het L.P.C. Resynthese f tlter

Theorle van de resvnthese
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kan worden berekend aan de hand van de volgende

rnec U(N) de lnput van heÈ f tlter 'en S(N-K) de output vmarde K keer geleden.

3.1

De ultvoer van een l.p.c. ftlter
formule. rl

S(N)= u(N)-I A(K)s(N-K)
K=t

Ftguur 6 U1telndelijke lmpleroentatle van heE L.P.C. ftlter

3.2 Getallenrepresentatie tn het l.p.c. f tlter

De formule gaat gewoon uí.t van floating potnt getal len. De programmeur ÍÍ|cet nu

nog een vertaling maken van deze floattng point rePresentatie naar het blt en
byie n{veau. Daarbij ls het natuurlljk zaak om zo veel nogelijk de rekenrulmte
van de chtp (-32k rot +32k) te gebruiken. Dlt heeft als voordeel dat de

afrondfouten zo klein mogelijk vrorden. Als een outputvraarde van een ftlter
echter groter dan 32k ls, moet er gekllpt worden. Dlt r.erkt r"eltswaar
stabiliserend voor het ftlter, maar geeft toch vaak aanletdtng tot storlng op

de lutdspreker. Door een aant,al zlnnen op de VAX te bekljken, Ls de verhoudtng
tussen de lnpuÈ U(N) en de maximale output S(N) ongeveer vast te stellen.
Hierutr bleek dat de output S(N) vrijwel altijd klelner was dan 8*U(N). De

getallen representatte dle gebrulkt ls in het filter is als volgt:

In het L.p.C. ftlter kan de komma rusttg tr,ree bit naar llnks gezeÈ vnrden
t.o.v. de omrekenirg van prq naar a-parameters. D'l.t houdt dus ln dat er vl.er
bitten voor de komma sEaan en twaalf erna. Dtt mag cmdat €FParmeters
uitetndeliJk noott groter dan 6 worden, dus zeker ntet groter dan 8. Het
voordeel daarvan ts dat er optlnaal gebruik gemaakt wordt van de rekenrulmte
dte ter beschikking staat. BÍj stab{ele f tlters leverde een

eenhetdslmpulslnput geen overflow's op zodat er nlet geklipt hoefc te worden.
Er wordt echter wel op overflow getest en indten dí.e oPtreedt kllpt het ftlter
de output waarde.

KOmp ^



3.3 Het programma

Voor het berekenen van een
dlngen gedaan te worden.

t1x;-u(N )
DO K=lrll

S(N)=S(N )-A( K)* S(N-K)
END DO

bLz l4

uí.tvoersample van het fllter dlenen een aantal
In programnavorn zlet het er zo uí.t.

FILTER UITEREKENEN

D0 I= 10, 1

S(N-I)=S(X-t+l) FILTERGEHEUGEN 0PSCHUIVEN
END DO

oeC( n ) = S( N ) *GAIN( FRAIÍE )

Het schulven, vermenigvuldlgen en optellen kan bfj de tls320l0 in een
lnstructle. De waardes van A(K) en S(N-K) staan ln het lnterne geheugen van de

TI.,IS. De nultlpller de julste A rnet de Julste S vermenlgvuldlgen. Nomaal
gesproken houdt men daartoe tellers blj. De TMS heeft deze tellers al
tngàUouwa 1n de votr van hulpreglsters (auxlltary reglsters). Indlrecte
adiesserlng vla deze auxlllary reglsters Ls een btJzonder sterk hulpnÍddel.
Aangevuld roet de mogellJkheid cm 1n een Lnstructle condttloneel te sprlngen en

een auxlllary register te verlagen í.s het mogellJk m de kern van een f tlter
met maar drle lnstructtes te lroplementeren. Er ls echter ook de nodlge
overhead, zoals overflowbepalÍrg en tnlt{allsatle van de auxtltary regtsters.
Deze overhead neemt btJna net zo veel rekenÈijd ln beslag als het filter zeLf.

Nadat de ftlteroutput bepaald ls en aI ln het geheugen van het ftlter ls
opgenqDen, wordt deze waarde eerst nog met de galn behorende bij dat frme
vermenÍgvuldtgd. Hier kan ztch oplleuw een overflow condttie voordoen,
waardoor er geklipt dienc te worden. Het nadeel van realtlne resynthese ls dat
de ultvoer file nlet achteraf geschaald kan worden. Als regel is het zo dat
het effect van kllppen derruate hlnderlijk is, dat er voor gezorgd moet worden
dat dat normaltter nlet voorkomt. Dlt kan door er voor te zorgen dat de
outputwaarden voor het wergrote deel van de fraoes ver onder de naxlrnurn waarde

bliJven. DlÈ heeft als voordeel dat er geen kltppings-kltkken veroorzaakt
ro.á.rr, maar heef t als nadeel dat de hoogste cwee bttJes van de dac vrljrrel
noolt gebrulkt worden. Aan deze spraaksynthetlsator hangt een 16 blts D.A.C.1
waardoor de quantlserlrgsruLs nauwellJks tnorbaar is.
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Hoofdstuk 4

De ru{sgenerator

Ruls ls een blJzonder et-genaardlg verschtJnsel' Het gaat alttjd maar doort

herhaalt ztchzelf noo{r en is .ïgentrJk Éer tnlekste Àtgnaar ter wereld' Toch

verveeltrulsdenensellJkegeestbinneneenPaarseconden.Indetnletding
staaÈ geschreven dat in gevat van stemlooshetd, er ruis als o<cltatle (U(N))

gebrulktwordÈ.Datlsechter.,t..,o".,mdatmenneceendeterulnlsttsche
rekenmachlnealsdeTMsgeenstochasttscherulskanmaken.Deentge
mogeltjkhetdvoorhetmakenvanpse,,doruls.l:.h".verzl-nnenvaneenprocesdat
zlch zo 'wl,ld' gedraagt dat 'het net liJkt alsof het stochastisch ls' Een

voorbeeldvaneendergellJkprocesls:Cgulcvan15bltjeslneenarray.
Bepaal de excluslve oi .r"r, btt1. ntrmmer 14 en 15. schulf het hele array een oP

naar links en zet het resultaat-van die O<cluslve or ln blt nurumer l' Als er

nu nlet me. alremaal nullen begonnen wordt, onstaan et zo pseudo-random

get,allen. Natuurlljk ls de reeks dle men zo verkriJgt wel perlodlek mzar de

perlodetiJd is à"ttáa. hoog, dat het voor spraakstgnàfen volledlg randan liJkt'

De ultvoer van het ruisfÍlter mag echter maar tussen de -0'5 en de *0'5 llggen'

Hetgeen ln de getallen representltte geUrutkt Jn het L'P'C' fllter overeenkomt

trer -2048 en +Zó48. Vandáar aai de lInker 5 blts van heÈ randsn 15 blts rmord

nlet naar het lpc ftlter gaan. Na het afhakken van deze 5 btts word het teken

ook weer ( randcm) toegevoegd '
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Hoofdstuk 5

Het Xon Xof protocol

Blj het oversturen van data vanuit een cqDputer naar een randapparaat kan het
voorkomen dat de computer sneller data stuurÈ dan de ontvanger kan verrerken.
Verschlllende cmputerfabrlkanten hebben daar {eder hun eígen oplossing voor
gezocht. Dê VN( (van het merk Dtgttal) gebrutkt het zogeheten Xon, Xof
protocol. Als de onEvanger de data strom nlet meer kan biJbenen stuurt de

ontvanger een Xof naar de VAX. De VAX maakt het karakter af waar htJ mee bezlg
hras en wacht toÈdat de gebruiker een Xon over de lljn stuurt. De termlnal
drLver van de VAX lnterpreteert. echter bepaalde bytes als commando's voor de

teruinals, en vervangt die bytes door twee of neer andere. Dlt ls bedoelt voor
de VAX termí.nals dle dat nodtg hebben tlJdens tekstverlterktng. Als de bytes
dus gewoon o\rergestuurd zouden roorden, zou de Èermlnal drlver ze cmzetÈen tot
comrnandos voor de VAX termlnals, met als gevolg dat de spraakparaflPters
verminkt over zouden komen. Gelukklg ls er oP de VN( een oPtle: set
ternlnal/passal waardoor de terrnlnal drlver transparant gemaakt wordt. Deze

optle heeft echter een nadeel. Als de ternlnal drlver alles doorlaat werkt het
Xón Xof protocol ook nlet meer. Dat heeft l€er tot gevolg dat als de buffer ln
de Tl,lS vol zlt, en de nÍS32010 stuurt een Xof , de VAX gewoon dan toch doorgaac
met het sturen van de sPraak data.

Er kan het volgende gedaan lrorden aan dat probleen: h de 200 geschreven bytes
test de VAX even of er Lets blnnen gekomen ls. Indien dat heÈ geval ls
vergeltjkt het progratrma de binnengekomen waardeen net de waarde van Xof en

ctrl y. In geval van Xof wacht het programna gewoon op een Xon. In geval van

een ctrl y stopt het VAX progranna. Na een Xof heeft de fMS ongeveer drle
seconden de tlJd on een Xon te versturen, als dat ntet het geval Ís stopt het
VN( programma ook. Dlt laatste ls nodlg cu te voorkomen dat de VAX geblokkeerd
raakt als er lets nlsloopt blj de TMS.
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Hoofdstuk 6 Ve rgel tJ king tussen dlverse s pra aksyn the t lsa toren

Van de hele reeks aan roogeltJkheden zlJn er drle vergeleken.

1) Sof tware resynthese op een grote cmputer (VN().
2) Resynthese met een dtgttale slgnaalverwerklngs chtp.
3) Resynthese met een spectaal daaruoor besÈernde chlp (M8A8000).

l) Software resynthese op een grote cqnputer geeft ln het algeneen de beste
resultaten. Alle bewerklngen kunnen in floatlng polnt ulÈgevoerd worden en het
slgnaal kan achteraf nabewerkÈ worden zodat maxlmaal van de dac gebruik gemaakt
kan worden en er geen quanttseringsruls of kltppen te tpren zlJn. De

flextbttttelt is erg groot, omdat er ln een hogere progranmeertaal gewerkt kan
worden. Nadelen van zo'n systeem zLJn echter de lage snelheld (Realt{ne kan
nlet gehaald worden) en de kosten (rekentljd ls duur). I'lachttlJden dle
optreden blJ een druk bezette caoputer zlJn vervelend voor de gebrulkers.

2) Resynthese met een dlgltale slgnaalverwerkingschlp kan realtlroe geberren.
Als de overdrachÈ van de spraakparameters nÍet tn snelheld geltrnlËeerd ts (b.v.
door overdracht vla een locaal netwerk) kunnen er ongequenttseerde
spraakparaneters overgestuurd worden. In geval van ongequantlseerde
spraakparameters kan er spraakkwallteit gehaald worden dle haast nlet van
software resynthese te onderschelden Ls. Een andere mogeltJkheld Ís rn.b.v.
een dtgttale slgnaalprocessor zoals de PCB5010 van Phtllps ook het filter
floatlng potnt ult te voeren en de outputdata Ín een lokaal geheugen oP te
slaan. De berekende waarden kunnen dan, net zoals in de VAX, geschaald wcrden.
Op deze nanÍer kan dezelfde spraakkwrallteit gehaald worden als op een grote
conputer. Voor 25 seconden spraak heeft men dan wel voor ongeveer 256Krmord
R.A.M nodlg (op het rmment ong. fl 400), maar dat tpeft geen probleen te z1Jn.
Realtlme floatlng polnt resynthese moet ook rnogelljk zLJr.. De nleultste
slgnaalprocessoren hebben nanelljk de mogellJkhetd tot Ítrultiprocesslng. D.w.z
dat het floatlng polnt rekenwerk verdeeld kan worden over meerdere van deze
chlps. Een groot nadeel van al de dlgttale slgnaalprocessoren bltJft voorloplg
het fett dat ze ln rnachlnetaal geprogrammeerd dlenen te rprden. De

flextbllltett dle een grote ccmpuÈer btedt ls hler verdlrcnen. Een klelne
veranderÍ.ng aan het algorí.tme kost dagen 1.p.v. minuten. Het ls te hopen dat
de volgende generatle dlgltale sLgnaalverwerkere zí.ch beter zullen lenen voor
pascal of fortran. De Pascal en C-conptlers dLe nu voor de TMS320I0 bestaan
hebben naneltjk een derrnate grote overheadsfactor (5-10) dat realtíme
resyntltlsatí-e m.b.v. dLe conptlers nlet mogellJk ls.

3) De op zich prlna rerkende chips zoals de MEA8000 hebben hun langsce tijd
gehad. Zodta de prijzen van algemene dtgltale slgnaalverwerklngschips onder de
l0$ t3l terecht komen loont het nlet meer m een Jaar te besteden aan de

ontwlkkeltng van een nleuwe spraakchlp. Als men b.v. de spraaksynthetlsator
met een fornant en multiple puls orcltatle wll ultbrelden, hoeft nnn slecht
tnee weken een prograÍnmeur aan het werk te zetten t.p.v. een Jaar drle chtp
ontvrerpers. De klanten zullen m.b.v. de algernene signaalprocessoren een
spraaksynthetlsator kunnen maken dte helemaal voldoet aan hut speclfleke
wensen. Een digttale slgnaalverwerker kan dan ln een auto zowel voor de spraak
zorgen, als voorkomen dat de wtelen blokkeren. Maar zolarg de prlJzen van
chlps als de 1ï532010 nog nlet (zoals in ttJdschrlfrartlkelen door de fabrlkant
wordt voorspeld) onder de 10g terecht komen, blÍJven chlps als de l.Í8A8000 goed

ln de markt ltggen.
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Hoofdstuk 7 Dtettale slgnaalverwerkers

Er ztJn vriJ veel digltale slgnaalprocessoren op de markt. Dlt tpofdstuk geeft
daar een overzlcht van. Van ledere stgnaalprocessor 1s bekeken of htJ al dan

nlet tot deze realÈlme spraaksynthese í.n staat zou zlJn geweest. Het ls ook

mogellJk te zeggen hoe goed een sÍgnaalProcessor ls voor dlt soort van

toóp."-fngen door te klJken toeveel keer te g,root c.q. te snel hlJ ls als hlj
voor deze realtlme spraak synthese lngezet zou worden.

De lntel 2930 beschlkt nlet over een lngebouwde hardware multtpller, waardoor
ht3 4r8 mlcroseconden nodíg heeft voor een vermentgvuldigtng. Het L.P.C.
fllter moet elf ver^menígvuldlgingen doorvoeren Per tpnderd mlcroseconden.
Tevens dlenen de vortge output waarden een plaats te r"orden oPgeschoven. l'íet

een lnstructietlJd van 600 ns heeft de 2930 daar ongeveer 60 rolcroseconden voor
nodlg. Daar komt nog eens de prq naar a-parameter conversle b{J en ook nog de

nodi[e overhead (dte per sample ook mÍnstens tlen lnstruct,tes vergt). Al meÈ

al haalt de 2930 van lntel deze realtime spraak synthese nlet. HiJ ls naar

nlJn schatÈlrg een factor vtJf te traag voor deze taak. Ilaar komt nog eens blj
aai hf1 slechts veertí.g woorden data rm heeft, hetgeen voor deze taak veel te
weÍnlg |s. ( zestlg woorden Ls toch lel een absoluut mLnlmurn).

De S28ll van AMI heeft wel een lngebouwde hardware nultlpller, waardoor hlJ een

vermenigvuldlgtrg ln de acceptabele ttJd van 300 ns kan ultvoeren. De S28l I
van AMI ls uitgerust met een extern besturlngsgeheugen, hetgeen geen problemen

opleverd Hat betreft programmagrootte. Een nadeel is ziJn instructletl.jd van
3bOns. l,atgezten btJ dè 52811 het opschulven van het lpc ftlter softwarematlg
dlent te gebeuren kost dtc erg veel tijd. Naar miJn schatttng 1s de AI"II net ln
staat m deze realilme resynthese ult te voeren. l'laar dan moet de I/0 wel door
een coprocessor ultgevoerd worden.

De mpd772O van NEC heeft de beschlkklng over een hardware rnulttpller van 250ns

hetgeen rulm voldoende l-s. De lnstructlettjd van 250ns ls ook prima. Hec

prográmma voor de ltíS ls nlet echt op efflclentte uraE beÈreft prograumageheugen
geschreven, maar toch blfjft het btJna binnen de 512 programma lnstructles dle
áe rnpd7720 aankan. De mpd7720 heeft ook nog eens een coefflcienten rom van

5lO*13 blts. In de npd772O zlÈ tensloÈte ook nog een ram van 128*16 bÍts,
hetgeen rulmschoots genoeg ls voor deze vonu van spraaksynthese. Al meE al ls
de mpd7720 zonder aI te veel moeíte 1n staat tot het ultvoeren van realtlme
spraaksynthese. I.Iel dlent er een aparte (normale) processor langs gezet te
worden voor het bufferen van de blnnenkornende bytes.

Verder zlJn er dan nog de TtíS32010 en de TMS32020 van Texas Instruments' en de

pcb 5010 van Ph1lÍPs.
De TMS320IO ls de dlgltate slgnaalverwerklngschlp dle ln deze

spraaksynthetlsator wordÈ gebrutkt. Door zlJn uitrusttng Inet speclale
auxlltary reglsÈers, en zeer krachtÍge Lnstructles ls deze chlp bljzonder
geschí.kt voor spraaksysnthese en andere fllter toepasslngen. Voor een gevDon

dtgttaal fllter zljn er maar drle lnstructtes per fllter orde nodig. Met een

exécutiettJd van 200ns per lnstructle betekent dat 600ns per orde. De chlp
beschlkt over 144 lnterne 16 blts reglsters en een 32 blts accumulator.
prograrnma's mogen maximaal 4096 tnstuctJ-es bevatten. Al met al ls de TMS320I0

een facÈor twee te grooE voor deze toepasslng. l'{et behulp van speclale
lnstructies kan het programma geheugen ook voor data opslag gebrutkt rrcrden.
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De TMS32020 ls de opvolger van de TMS32O10. tabel I geeft de verschtllen
tussen de TMS320I0, de Tï'ÍS32020 en de pcb 5010.

rnogel t j kheden Tï1S32010 TI"1S32020 PCB50 l0

lnstructLes * 60

data memorY * 4k blj 16

program men. * 4k
On-chip Ram * I44blj 16

auxtliary reg. * 2

mutripller * l6*l'6
alu * 32 btt

*
parralel í-nt . * 16 bit
serie lnt. * -----
Multlprocesslng* extern

*
* 200ns

***
* ll5 * 118 *

't 64k blj 16 * 64k bij 16 *
*64k*6tk*
't 544 btj 16 * 256 blj 16 *
* 5 * 15 *
* t6*16 * 16*16 *
* 32b1t * 40btr *
***
* 16btt * 16btt *
* aanwezlg * aanweztg *
* shared mem.* spectale electronica *
***
* 200ns * 125of250 ns *cycle tlme

Tabet I Een overzicht van de nogelljkheden van de TtíS32010, de Tl"ÍS32020 en de

PCB50 I 0.

De pCB50t0 is uitgerust met een AOblts accumulator r.Jat al s voordeel heeft dat

tussenresultaten in ftlter berekenlngen rustlg over de 32btts heen mogen gaan.
pas aan het elnde van de filterberekentngen tpeft men zlch zorgen te maken over

een overflow. Door een repeaÈ rnogeltJkheld ls de PCB50I0 ook ln staat qÍl Ínef

maar dr1e lnst.ructles per orde een f tlter te berekenen. D€ 1I"tS32020 en de

PCB5O10 zljn naar schattlng een factor vler te groot voor deze vorm van

spraaksynthese.



Iloofdstuk 8 Benodlgde Hardware

De hardware van de schakellng ls onder te
I) Het evaluaElon module

Op deze (tngekochte) prlntplaat bevlnden
Tl"tS 9995 ls een gewone acht bits cpu die
TMS9995 het progralDma geassembleert heeft
van de TI.{S32010. Tevens Ís er hard
aanwezig dle zol.:gt voor breakpolnts
Progratrma.
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verdelen Ln twee sEukkenrte I€ten:

zich de TMS320IO en een 1I"ÍS9995' D€

voor het assembleren zorgt' Nadat de

plaats hij de opcode ln het geheugen

en sof tware op het evaluatton rnodule

en slngle steP ultvoer{ng van een

2) Zelf gebouwde hardware

Op trree monÈaprlntjes ls er gebouwd:

A)TlrnlnglogicavoorhetgenererenvandetOKhzenvandel9.200Herz.
B) Een zestlen blts dac (Surr Brown)' voorafgegaan door latches

c) De lnterface naar de vAX daÍIovo een ací-a (6850). Helaas bestaaE er geen

acla dle 5 Mhz aankan. Dus heb Ls er stukJe extra loglca Ímeten gebouwd

om de acla toch aan de TMS32OI0 te kurnen koppellen'
D) Een softswltch dte de termlnal loskoppelt van de vAX als er spraak data

overkomt. Dit ls cm te voorkomen dat de termlnal de blnnegekomen data

lntrepeteerd als ztjnde commando's en karakters voor hem bedoeld'

AppendÍxCgeeftdehardwarelndevormvaneenblokschemaldeer.
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Appendlx A llet programma dat zorg| voor de vereturlng van de spraak over de

serleele llJn.
c
c Kees Rooyackers, 14 - I - 1985.
c Communlcat.lon Progr:m with the ÏtÍS real tlme speech synthesis chip'
c

PROGRAT'í TT'ÍS

II'ÍPLICIT INTEGER*2 (I-N)
lnteger*2 frame
DIMENSION NALP( 15) ,ID(60) 'IS(256)
byÈe lbyÈe( 1000)
DATA NX/2H /
lnclude '( $ssdef)'
lnclude '($lodef)'

c
C INPUT
c

I contlnue
frame=0
NGR= I 00

2 ca]-l stza (nalP'15)
CALL INPFS (NX,NALP,NX,NT< 

'NRFB 'NRFE)nbytes=240
n=inln('Aantal bytes3' rlrnbYtes)

c
C HOOFDPROGRAI'íMA

c
3 DO 1000 NRF=NRFB'NRFE

CAIL NAI.{FS (NX,LLX,NALP,LLP,NX,NX'NRF' IFOUT)
rF (rFouT) GOTO 1000
PRINT *,,WAIT,
CALL ROPEN (NALP,30,LLP, I, I)
CALL RREAD (I,IS,256)

c
c openen van het kanaal en de Tl{S zeggen dat er wa t voor hern aan komt

c
16tat=sys$assign(' ttc9' rl-chn r r)
tf (lstat .ne. ss$-nornal) prlnt *rlstat
call dwrlte ( lchn,-TMS32' ,5;
NTLFR=IS( 35)
LFR=IS( 3 6)
tf ( lfr.gt.60) stop 'frames too larget !'
11psp=19( t l l)
IADEC=IS( I I2)
tf (tadec .ÍLê.2) stop'P-FILES ONLY.'

4 M=IS( I l3)
lf (rn.gt. l0) stop'l'íAx oRDE 10.'
CALL rDREX ( l,0,rs,rs( ll))

c call dwrlte( lchn ris( I 14) ,2)
c
C HOOFDLUS
(.

5 DO l0O NA]'I=1'NTLFR
CALL RREAD (I'ID,LFR)
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lf (fd(A) .gÈ. ngr) then
td( l)-0

else
{d(l)--td(1)

endlf
c
c franes opsParen tot 20 stuks of elnde lnput en b€gsturen naar Tl'íS

c
f rame= f r ame# I
lbyte( frane)= l1b$extv( 0,8,1d( I ) )
frame= frame*l
lb yte( fr ame)=l1b$extv( 4, 8, td ( 2 ) )
do 3=7 r 16

fr ane= fr ane# I
lbyte( frame)=f1b$extv( 8 ,8 , id( J) )

enddo

ff ((frame.ge.nbytes) .or. (nan.eq.ntlfr)) then

?:|}":f 
tte( tchn 'lbYte 'rrarne)

end lf

IOO CONTINIIE
c
c afslulten van de Èermlnal asslng en eventueel ult Programma staPPen

c
end=2 55
call dwrlte (lchn,end rl)
call sYs$dassgn (Zval( lchn))

lOOO CONTINUE
GOTO 1

END
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Appendlx B Het Programma voor de TI'{S32010

naam : progranma
locatie : VAX lPo
doel : real tlme resynthese van p&q Paraeters naar spraak

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

auteur :

O.b.v. :

datrm :

gebrulk :

benod lgd :

K.Rooyackers ( tel 040-449156)
Jan van Hemert IPO

2t-02-85 en verder
Downloaden naar het tms 32010 evn
Dlverse fortran Programma's op de VN(

begtn van het Programma met de lnlttallsatie van de diverse varlabelen
en het lntttallseren van de tms

aI lvO
al lvl0
xXon
xl lvO
xl lv I0
count
pl Èchc
pltchn
rndd0
rndd I
rndd2
rndd3
rndd4
rndd5
one
galn
gne)( t
anextB
aner<tE
pnext
teoP
t ernp I
ternp2
temp3
vect
polnt I
polnt2
polnt3
í.nv
f lve
check
mLn
nÉrx
oufp
flrst
potnt4

b tnlt
b lntrup
equ )00
equ )0A
equ )0B
equ )0C
equ )16
equ )20
equ )2I
equ )22
equ )23
equ )24
equ )25
equ )26
equ )27
equ )28
equ )2D
equ )2E
equ )2F
equ )30
equ )45
equ )46
equ )50
equ )5I
equ )52
equ )53
equ )54
equ )55
equ )56
equ )57
equ )58
equ )59
equ )5A
equ )5B
equ )5C
equ )5D
equ )5E
equ )60

;branch vecÈor voor reset en voor het begtn van het progo

;sprtng naar lntrup als er een lnterupt komt dle geh' rmrdt

;de hutdlge set a-Parmeters
;de laatste ddarvan
;begln van de data varlabelen
;de hutdtge set X coeflclenten
; de laatste x coeflelenÈ
;cte ptÈch couÍrter
!a. pftcn behorende bij het hutdtge setje
;pttch volgende seÈJe

;benodtgde paraeters voor de randcm gen' (5 Ín totaal)
i tt
i rr
i tt
i"
t

;constante I (=rndd3)
I current galn
;galn van het volgende setje
;het volgende setJe a-Parameters beglnt dus op adr Il30

;de laatste der volgende
;de p par van het vo1g. setJe
;ttjdellJke data oPs1ag
i rr
i rr
i rr
; lnterupt vector en dergeltJke
;voor Éq --) a-Parameters
,
t

;voor het lnverteren
lconstante 5

van data (=FFFF)

;0700 cm het control register van de acla te bektJken

;voor underflow
;voor overflow
;voor one canP naar two's.
i.roor tlJdeltJk opslaan van bí.nnengekornen byte'
;voor saven van bYtes



low
s tart
sfat
shutup
po lnt 5
polnt6
pointT
framec
f rarned
done
even
s tlt
drle
swap I
swap2
danger
denph
pltchp
UPP
safe
sÈab
denpf
demped
tenp4
temp8
tenp9
ml.nu
drnlnu
prnddO
prnddl
prndd2
prnd d3
prndd4
prndd5
dnln
dnax
df lve
dlnv
dcheck
dout p
ddrle
dlow
ddang
dstarÈ
dptchp
dfrane
ddeupf
ddenph
lntt

equ )5F
equ )61
equ )62
equ )63
equ )64
equ )65
equ )66
equ )67
equ )68
equ )69
equ )6A
equ )68
equ )6C
equ )6D
equ )6E
equ )6F
equ )70
equ )7 I
equ )72
equ )72
equ )73
equ )74
equ )75
equ )76
equ )77
equ )78
equ )79
data )003F
data )FE4D
data )0000
data )4000
data )0001
data )7FFE
data )07FF
data )8000
data )7FFF
data )0005
data )FFFF
data )0070
data )8000
daÈa )0003
data )00FF
data )0C00
data )0400
dara >1000
data 100
data +2800

data -922
dlnt
rovm
ldpk 0
bv clrw
larp 0
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;voor binnenhalen bYte utt 6850

;hler Írceten de eerste databYtes 1n

;voor de sÈatus check van lnteruPts
;wel of nlet babbelen
;teller qn data oPslag btJ Èe houden

itt
i r t
ior ie kunnen tellen of de frame pulsen als klaar zijn'
;moet deze variabele worden l-ngevoerd

;voor shutup gedoetJe
i rr
; =>7F
;voor pq naar a

;on pq naar a lnterurnpeerbaar te maken

i rrr
;oE te voorkomen dat polnt4 te tnog word

;de demphase constante
;de pttchpuls hoogte
;voor naar boven toe afronden
iae rntnanale af stand tussen q en rnod(p)-l
;q:q*stab als q te dlcht blJ rand drlehoek
;denpfactor voor lnstablele frames
; al of nlet gedeÍoPt

;voor tljdeltjke data oPslag

,

i,'
;voor de subroutlne mulad
;de tnittele waarde van het schulfreg
;reaer:verlng voor ttjdeltjke opslag

;consÈante qn mee te anden

;als resultaat er<or=I dan last blÈ=I
iale laatste blt van randqn reglster nul moet"
;a1s rnddl:tgaln -) lpc dan alleen de l0 laatste
; underflow
; overflow
;constante 5

;voor inverterlng
;voor aele/fouten
;voor de dac
;voor de laatste bitJes
;voor afhakken bovenste byte
; Je mag nlet boven de drle kbYte
;van hler af Je data laten beglnnen
;de pttchpuls ttcogte
;100 pulsJes per lOms frane
;denptng voor í.nstablele frames

;de deernfase constante (-Q.$)
;nog geen lnteruPts 8.u.b.
;verdere tnlttallsatie vasn de tms

;eerste 128 woorden voorlopl€ (-7F)
lclear overflow flag
; lntt arpclrov

*
* nu worden de data constanten utt het programma geheugen ln de Èms gezet
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lack dmlnu ;)003F
tblr rnlnu ;nodtg ln subroutlne mulad
lack prndd3 ;eerst one lnlttallseren(en prndd3)
tblr one ; lnit one
tblr count ;anders gaaÈ de count routine over zlJn nek
tblr rndd3 ; lnit rndd3
lack prnddO ;de begln wwarde van de randcmgeneraÈor ln trns zetten
tblr rnddO ;nu ztt htJ er in
lack prndd2 ;zet nu de pointer op deze const.
tblr rndd2 ;en lees hen ln
lack prndd4 ;nu deze consËanÈe
tblr rndd4 ;en die zlt nu dus ook I'n de tms

lack prndd5 ;de afhakveccor voordat rnd*galn -) lpc rout
tblr rndd5 ; laad dus ook dlt ln de tms

lack dnln ;naar blnnen halen
tblr nin i rr
lack +90 i
sacl safe ;
lack *40 ;
sacl stab ;
lack dnax i "
tblr max i ,,
lack ddempf i ,,
tblr denpf ;
lack dflve ;
tblr flve i t,
lack dlnv i rr
tblr lnv ; ',lack dcheck ; ,,
tblr check i 'lack doutp ; pak het adres
tblr outP ; en zet het ln de lnterne tms reglsters
lack dlow i "
tblr low i "
lack ddrle ; ,,
tblr drle i ,
lack ddang i rr
tblr danger i rr
tblr polát5 ;dtt laaÈste ls m í.n het begln probleroen te voorkomen

lack dstart ; r,
tblr starÈ ; ,,
tblr potnt4 ; lnltlallseren kan geen kwaad

tblr potnt6 ;die zullen rre dan ook maar een beglnwaarde geven

zac ;noPPes
sacl shutuPrO ibegln maar met zwlJgen
sacl xXonrO ;we beglnnen net de Xon status
sacl f lrstr0 ;er Í,s nog nlets lngelezen
sacl donerQ ;we hebben nog geen Prq naar a conversle ultgevoerd
lack ddernph ;Ib deemfase constante
tblr demph ;
lack dptchP ;
tblr pltchp ;en de pltchpulshoogte zLt er tn
lack dfrarne ;100 PulsJes
tblr franec ;hier trcud lk deze paraeter Ín vast
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tblr framed ;deze loopt van 100 naar nul
lack )0F ;voor naar beneden af Èe ronden
sacl upprO ;
lack )7F ;voor stlÈ
sacl etltr0 ; ,)
lac oner0 ;accu word nu I
Bacl statr0 ;rre gaan het onderste btt bekijken
lack )FF ;voor resetten acla
sacl temp ;accu-)datapoort kan niet dlrect
out tempr2 ;nu ls de acia gereset
larp I ; nu de delaY looP
lar l rdrle ;even delayen

waltl noP ;Je nag nlet naar Jezel-f sprlngen
banz rsaltl ;nu wacht htJ rulnschoots lang genoeg
lack )91 ;control reg acla Sbtts *stop btt
sacl tenp ;sla even elders oP

out temp'2 ;nu ls de acla gelntttallseerd
lack )01 ;termlnal en de lanPjes ult
sacl temp ;effe wegzetten
out tenP'5 ;en het ls gePlePt
b lookl ;ga maar beglnnen met de Pret

*
* nu dan de randm subroutlne
* htj genereerd een ní.euw randqn getal dat staat ln
* de geheugenplaats rnd btJ het verlaten van deze subr.
* deze subr. nag nlet gelnterunPeert worden
* htj werkt op het prlnclpe van elcor btt 14 net bit 15
* schuif en maak dan bito getlJk aan het resultaat van de o<or
*.
rand zac tzero acc cm geen last te krtjgen van high order blts

lac rnddOrl ;laad en schuif
sacl templ ;we wtllen geen last hebben van accu hoog
zals teruPl ;nu ls het goed
xor rnddO ;exor met de nlet verschoven data
and rndd2 ;nu alleen btt 14 van lnteresse
bz sl ;blt0:=0
lac rndd0rl ;haal waarde lÈer oP

or rndd3 ; bit0:= I
sacl rnddO ;nleuwe rnd waarde voor resultaat -0
and rndd5 ;alleen de laaÈste 6 btte gaan naar lpc
sacl rnddl ;en save het zolang
ret ;nu ls de ní.eurre randmraarde klaar voor eKor l4-15=l

sl lac rnddOrl ;haal oríglneel oP

and rndd4 ; bltO:=0
sacl rÍdd0 ;nleuwe rnd waarde voor resultaat =0
and rndd5 ;rnddl <- ( rnd/\ 00000Il11ltlll1l)
xor lnv ;randcm Ls voor de helft negatlef
sacl rnddl ;en save het zolang
ret ;de ultgang voor deze rnogellJkhetd

*
* LPC RESYNTHESE FILTER

't dit flter gaat er van ult dat er op )01->0C zlJn a-par:meters staan
* en op )0c en verder zljn x parameters(xl I als begtn)
* op rnddl kan hiJ ziJn nÍeuwe tnput ophalen
tc zLTt output zet htJ ook weer op rnddl neer
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* ook dlt programma mag nlet gelnterumPeerd worden
* s( I I)=u( I l)-ta(0)rtel lo)+. ....Ér( t9;*s(0))
* waar1n x(10) de meest resente s(n) ts (de vorlge output dus)
* Ln het geh. zltten volce gev. door a0....aIO gev. door x10."x0
*
lpc lark OrallvlO ;laad arO met adres van alO

lark 1,xllv10 ;deze wlJst nu ook naar de laagste xcoef
zac;accumoetnulziJnaanbeglnvandeberekenin
larp I ; I ts nu de aux reg Polnter
lt *-,0 ;xO(de laatste )gaat nu Ln het multp reg'
npy *-rl ;alO(de laagste)

loop larp I ;zet de plonter lreer oP de x-en
ltd *-r0 ;load treg/add to accu /x(n-l):=x(n)
Epy * r0 ia*x
bànz loop ;herhaal totdat ook a(O)*x(10) gedaan ls
aPac ; cn ook de laatste mee te nenem

sach tenpl14 ;nu het result,aat naar ntJn getal representatle..
sach temp2r0 ivoor overflow testlng
lac templrO ;dit ls dan nu de outPut van a*x
sub rnddl ;de sm nu mLnus de lnput waarde
sacl templ ;en 6ave l€er even
bv ran; ;als de 32 btt accu geoverflowd ls zit het goed mls!
lac ternp215 ltesten op overflow door de vlJf hoogste blts te bektjken
sachtenp3,0;alsternp3nu0000ofFFFFlslsalleso.k.
zals tanp3 ;pak heo maar weer om hem te bektJken
bz ok ;de ultkomst was nlet te hoog
xor inv ; Lnverteer nu

bz ok ;ultkonst was ook nlet te laag
b overfl iae overfl routine moeE maar zLen vtat htJ hier mee doet

ok lac tenPt ;haal dan de data maar oP

xor Lnv ;we hadden nog ( a(O)*x( l0)+" ") -u(n)
add one ;rre werken í.n two's ccuplement
sacl xllvo ;8ave de nu correcte waarde als de laaEste x
lac dernped ;klJken of rre dlt frarne moeten dempen

bz mult ;gewoon doorgaan
call denpen ;de waarde oulaag schroeven

mult lt xllvo ;nu nog vemedlgvuldlgen met de galn factor
npy gaí-n ;vermenlgvuldlg met gain
pac ;de waarde voor de dac zlÈ nu í'n de accu

sach temp3r0 ;m overflow te krnnen testen
sach tenp214 ;De nomale manier van outPutten
lac temp315 ;ktJken of er een overflow ls oPgetreden

sach templr0 ;leg hern daar rnaar neer
zals temPt ; Pak hem rreer
bz ookok ;dan was heÈ een posttlef getal
xorlnv;nuktJkenofheteennegatlefgetaluas
bz ookok ials htJ nu nog nlet gesprongen ls dan kllppen
lac teop3,O ;klJken of het een under of een overflow lras

bgez posov ;als accu nul ls dan was het een poslttef getal
lac min r0 ; de ntntnum waarde( underflow)
xor outp ;hoogste biÈje J.nverteren
sacl temPlrO ;zet hem ln temPl en
ouÈ tenPlr4 ;stuur dus -32K naar de dac toe
ret ;elnde lPc subroutlne

posov lac ma)(r0 ;maxlmr-rn (overflow) van het filter
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xor outp ;hoogste bltje í.nverteren
sacl tenpl,0 ;even Í.n ternpl zetÈten
out templr4 ;dan was het een posltlef getal
reÈ ; terug naar...

ookok lac temp2 ;een gewone output waarde
xor outp ;)1000 m de Julste waarde voor de dac te krijgen
sacl templ leven storen ldat out vanutt accu kan nÍet
out ternpl 14 ;en stuur naar de dac
ret ;nu kan het hoofdProgramÍoa l€er

raÍop lack )F9 ;set het rÉIIDPen led je
sacl tenp ;even saven
ouÈ temPr5 ;en gool het naar heÈ alb
ret ;er wordt geen nleurre r.laarde ln dac of xll gedaan

overfl lack )F5 ;geef gewone overflow aan(noet nog naar out:5)
lac drÍe,O laangeven daÈ dlt frame ln het vervog gedempt...
sacl denped r0 ; o o IDo€t worden.
lac temp2r0 ;ktjk of het een underflow was of een overflow
bgz o\rpos ;als pos dan moet Je nlet hler ziJn
lac maxrO ;moet ook rreer als parameter meedoen

sacl xl lvO ;dus stop hern erblj al s laatst berekende ruaarde
call denpen ;met een factor demPen
b mult ;*galn en naar dac

ovpos lac mLnr0 ;naar geheugen van fllter
sacl xl lvO ;en dus moet het naar die geheugenplaats
call deopen ;demp dat zooltje maar llever
b mult ;nu nog ruaal galn en naar dac met deze overflow

dempen It xllv0 ;pak de waarde oP
mpy denpf ;vermenígvuldig met de dempfactor
pac ;gooi í.n accu
sach xllvO14 ;en weer
ret ;gooi nu de outPut waarde maar Ln de dac

*
* pltch ls de subroutlne dle zlch bezighoud rneÈ bij te tpuden
* wanneer er een pttch puls afgegeven dlent te worden.Deze perlode is
* een conatante dte ln pltchc zLt en count wordt geladen op het moment daE
* count nul wordt. Als er een frame rrcrdt uitgesproken ls de tns beztg
* vast het volgende setJe te verwerken pltchn ls dan dus ook de pltch
* van het volgende seÈJe
*
pltch lac countrO ;haal count bLnnen

subs one ;trek er een(=l) van af
bz endp ;als tertinal count dan moet Je !Ët anders doen
sacl counÈ ; zet de r.laarde t€er terug
zac ;accu -) 0
sacl rnddl ;hler haalt de lpc rout zljn data op dus nu nul
ret ;het hoofdprogrmna doet nu *galn en dan lpc

endp lac pttchc,O;haal de pttch betprende bfj dit frme op
sacl count ;en nu kan coutt r€er even vooruí-t
lac pÍtchp ;laad accu rnet Pltch Puls
sacl rnddl ;en store hem
reE ;ga Eaar terug naar intmP

*
*Deze routí.ne zotgt voor de slzetttng van P&q parmeters naar a-Paraeters
*Aro wljst naar p&q dte vanaf pnext ln het geheugen staan als plrQIrP21...Q5.
'tArl wijst naar de nleuwe set a-par''neÈerardie vanaf aner<t ln het geheugen
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*staan. als het programma klaar ls hoeft de tms alleen nog maar gevtoon te
*eynthetlseren Èot het volgende frame. BiJ het volgende frane moeÈ de tms anext
*tn tret 1.p.c. fllter gooí-en. In heÈ geheugen staan a(l) rnost stgntfLcant,
*a( I) least slgnlflcant, a(2) mosÈ st€ntflcant.......a( Il) least signlflcant
* Het algorltrne van deze quzettiÍrg ls afkomstÍg van de fortran llstlngs
* van vogten (naf{l.for).
*

;aro wijsE nu naar Pl
;l za1- nu a(l) beschriJven of lezen
;nu de a(k) en allennaal op nul lnitiallseren
;r€ moeÈen de a tJes hebben
;A(x) <-- 0

; A(x) <-- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <- 0

;A(x) <-- 0

; A(x) <- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <- 0

;A(x) <-- 0

;A(x) <- 0

;zet arl tnear lËer eens goed

;demphase --) a(l)
;en stoP hem erin
; de halve er ook í.n verwerken
,
;dus doe max er maar ln
;weer lnttiallseren Potnter
; J=po lntl= I
;accu <- 4*J
;save K tn potnt3
; tel er de ofset van het anextBadres btJ op

,
isave eventJes
;nu word dus a(k) aangewezen
;voor alle zekerheld I aanwljzen
;a(k) word ln tenpS en temp9 opgeslagen
;sla hern eventJes oP

;pak het lager orde deel
; sla ook op

;we wlllen nu naar a(k-l) gaan wlJzen
;we wtllen nu naar a(k-l) gaan wlJzen
; multÍply a(k-l)*p en tel dat oP net a(k)

conv lark
lark
zac
larp
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
sac I
sacl
sacl
sacl
sacl
sacl
lark
lac
sacl
mar
lac
sacl
zals
sacl

Kls lac
sacl
lack
adds
sacl
lar

Akls larp
lac
sacl
lac
sacl
mar
mar
call

0 rpnext
l ranextB

I
:t+t0tl
*+r0rl
*+r0rl
*+r0rl
*+r0rl
:t+t0tl
*+r0,I
*+r0rl
*+r0rl
tt+r0rl
*+r0rl
*+r0rl
:t+r0rl
*+r0rl
*+r0,I
*+r0r1
*+r0rl
*+r0rl
:t+r0rl
*+r0rl
*+r0r1
rt+r0rl
l ranexEB
demph,0
ano(tB
**, I
ma>r ,0*-r0,I
one
potntl
polnt I ,2
po 1nt3
anextB
po tnt3
potnt2

l rpolnt2
t
*+rorI
tempS,0
*- r0, I
temp9
*-l t-*-, I
nulad



larp I
mar *-, I
mar *- r0
mar **, I
call mulad
larp I
mar **rl
mar **, I
mar **rI
rnar **, I
lac tenPS r0
sacl *+'0, I
lac teoP9 r0
Eacl *-r0, I
maf *-, I
mar *- r0
maf *-rl

okn zac
zals Point3
subs one
subs one
Eacl Polnt3
Subs one
eubs one
bz A2ts
sar 0 rswaPl
ser l rswaP2
bloz nlntr
call lntruP
bloz nlntr
call lntruP

nintr lar 0 rswaPl
lar l rswaP2

*
* Als er nlet naat a(2) gesprorgen í.s betekenÈ dat dat er nog een keer
*a(k)=Q*A(K-2)+P*A(K-l)+A(K) ultgevoerd moet worden'
*

b Akts
A2ts LarP I

lac *+r0r I
sacl tenP8 

'0lac *- r0, I
sacl temP9 r0
mar *-, I
mar *- r0
call nulad
larp 0
mar ** r0
lac ternPS 

'0add *-r0rl
mar **rl
mar *+t I
sacl *+r0, I
lac teroP9
sacl *-r0rl
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;nu zetten we de Polnter oP a(k-2)

lal een staPje rlchttng a(k-2)
inu staan r€ op a(k-2) en wlJzen naar de p toe

;maar r,le wlllen naar de q toe wtJzen

;aq*a( k-2)
;nu a(k) saven
;daartoe moeten re onhoog

;daartoe moelen rre cmhoog

ldaartoe moeten rre omhoog

;daartoe moeten rre cnhoog

; pak het hoge gedeelte
;en save hem oP a(k) hoog

;pak a(k) laag
; save het maar
iwe wtllen nu naar een artJe lager wiJzen

i"n ,* wiJ zen weer naar P

;vre gaan rreer verder meÈ K=K-I
;haal K weer oP

; trek er I van af
; trek er I van af
;en zet K weer Èerug ln het geheugen

; K=k-I
; K=k- I
;als K= 2 ( 2-2=0) doe dan a2ls
;even interuPts de gelegenheld geven om erdoor te komen

id.artoe ,oo"t lk de auxlllary reglsters even saven

;dan was er dus geen lnteruPt
geen ní.euw sarnpeltJe klaar zetten
;en nog een keer
iafs ei toevalltg een karakter ls blnnen gekomen

;pak nlJn auxillary registers r'reer

;arl ook

;ga verder met Je looPJe
;wtJs de a'tjes aan

;pak a(2) hoq3

;en zet hem even weg

ipak ook het minsÈ slgnlflkante deel
;en Bave dat ook
;zet hem op a(l)
;waar htJ dus nu dan oP staat
;a(2) +P*a( l)
;nu moet q er nog blJ
;wlJs naar q

;pak het hoge deel van het resultaat
;tel er q btj oP en kljk weer naar P

irre wlllen rreer naar a(2) wlJzen

;en \,Je zitten r.Eer op a(2)
;store het hoge deel van a(2)
;pak het lage deel van tenP2

;en store het
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mar *-rl ;wtJs rnaar vaat naar a(l)
mer *-rl ;wtJs maar vast naar 8(I)
lac * r0r0 ;pak het meest si-gntf lcante deel
add **r0rl ;tel er P bij oP en zet de Polnter vasË oP q

sacl * ,0 r0 ; en save a( I ) tnog r'ner
okp zals polntl ;haal poÍntl (=J) lteer blnnen

adds one ; J (- J+l
sacl potntlr0 ;en bewaar hen weer voor een evt. volgende loop
sub flve ;nu ktjken of al 5 keer gedaan

larp 0 ;wlJs naar de Prq-Paraneters
mar **rI ;nu wtJzen we naar de allernteuwste p

blez Kls ;nog niet 5 keer gedaan
lac onerO ;nu aangeven dat er al een keer geconverteert ls
sacl donerO ;dte tnudt dat dus blj
b maí.n ; ga maar nletsen

*Mulad Ís een subroutlne van pqnaara dÍe de a aange\íezen door arl vermenÍgvul-
*dlgd met de p of q aangerrezen door arO. HIJ verandert ultelndeliJk noch arO
* nóch arl. HfJ telt het resultaat van de vermenfgvuldlglng op blJ tenp8 en
* temp9.
*
nulad larp 0 ;wlJs naar de Pr9's

lt *rl ;laad daar het t reglster mee
mpy *rl ;teken van het reultaat bepalen
pac ;nu ztt het teken Ln de accu
sach tenp ;teken zit nu in tanP
zec ;waarna we A(X) aanPakken
addh **r I ;absolute rgaarde nemen

adds *-,0 ;daartoe het getal ln de accu douwen
abs ;de absolure $aarde nemen
sach templ ;en even oPslaan
sacl tenp? ;accu laag ook
lac temp2r15 ;daar ook de slgnextensí.e van afgoolen
sach temp2 ;en vteg met een eventueel bltje l5=l
lac ternp2 r0 ; Pak het weer oP
and nax ;nac=)7FFF
sacl temp2 ;nu is er wel door trdee gedeeld
lac *r0rl ;Pak de P of q oP
abs ;nee$ de absolute waarde
sacl ternp3 ;save hem

lt ternp3 ; laad de absolute \*aarde
nPy temP2 ; vermenígvuldlg
pac ; laad de accu ermeee
sach toup2rO ;en save even
lac temp2rl :dtt POSITIEVE getal ztt nu í.n accu
npy tenpl ;vermenlgvuldtg met de neest slgnlficante
apac;teloprwaardoorhetresultaatlndeaccuzí-t
sach tenp2r0 ;nu gaan rre schuiven,
sacl Èenp3r0 ;vanwege de gebrekktge rnogeltJkheden'
lac temp3r6 ;van de tms í-s dat een beetJe rooellljk.
sacl tenp4ro ;de laagste bltjes zlJn nu zero extended
sach tenpl r0 ;de laagste 6 btÈJes zÍJn belargrtjk
lac mí.nurO ;)003F cm de slgnextensle er af te goolen
and terpi ;dte bttJes zljn sign extended en hebben we dus nlet nodlg
add temp2 16 ; tel er het hoger deel blJ op

sacl ternp2 r0 ;
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lac teoprO ;nu eventueel de boel nog inverteren
bgez zak ;de waarde hoeft nlet geinverteerd te worden

rIc tenp2rg ;accu hoog hoeft allen maar gexored te rorden
xor lnv ;en wel net FFFF
sacl temP2r0 ;en weer gesaved
lac tenp4r0 ;accu laag krlJgt er nog eentje biJ
xor Lnv ;na gelnverteerd te zlJn
add one,O ;tel er een biJ oP

sacl temp4rO ;en zet hem er maar \€er neer
zak zac ;nu de \íaardes nog correct ln de accu doen

addh temp2 ;en nu ls accu hoog al rnet 6 bltten verschoven
adds temp4 ;en gool de lagere orde bltJes er maar achteraan
addh ternpS ;tel nu het andere getal er maar btJ op

addstenpg;teldandelagerorederbltJesookmaarop
sach tenpSr0 ;de aanroePer verwacht de bitjes daar'
sacl ternpgrO ;dus stopPen we ze daat dan ook maar rreer ln
ret ;elnde subroutLne

lnterurnpeerbare subroutlne die de nleur"e set
de geheugenplaatsen anextBen verder verhulst

set a-paraÍneters. all = )01.

**
* Move Ls een nlet
* a-parameters van
* naar de current
*
move lark 0'allvlO ;0 wiJst naar currenf set

lark l ranextE ; I naar de nleuwe set
loop6 larp I ;wtjs I aan als ar

mar *-rl ;De a-parameters laren 32bttsrdus cn de andere

lac *-,2,O ; Pak de nLeuwe

sacl *r0r0 ;en sEop hen op de JuLste plaats
banz looP6 ;alle ll afwerken
ret ;elnde routLne

*
*xon en xof zljn rouÈÍne dle het versturen van de desbetreffende karacters
*voor hun rekenLng nemen. Als er al een Xon verstuurd was doet de Xon

*routlne absoluut nlets. Als de laatste keer echter een Xof gestuurd is dan
*doet de Xof routí'ne nlets
*
Xon lac xXon,o ;krJk of de laatste boodschap een Xon rms

bz xoon lnokken dus
lack )11 ;als het goed ls ls dit Xon

sacl vect r0 ; sla hern zolang oP

out vect 13 ;en sPuug het rlchttrg VAX

zac ;maak accu nul,
sacl xxonr0 ;om aan te geven dat een xon verstuurd is

xoon reE ;dat was het dan rreer
*
Xof lac :<Xon,O ;krJk of laatste keer een Xof veretuurd is

bnz xoof ;dan hoef lk dus nlets te doen

lack )13 ;Xof caracter
sacl vectrO ;dlrect vanult de accu kan nlet
out vectr3 ;laat de VAX zljn mond houden
Iac orr"ró ien onthoud dat een Xof het laatst verstuurd rrerd

sacl xxon ;
xoof reÈ ;gedaan , de VAX naakt nog r*el het laatste karakter af'
*
't Lntrup ls het programma dat voor de lnterupt afhandeltrg aoÍBt'
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* voor de lnterupt afhandeltrg er word eerst gekeken of de acla

* een lnteruPt heeft gegeven en zo de Ja word de acla lnlees
* routlne aangeroepett-* tt"t karakter in het geh' te saven en

* evt. een xof te versturen naar de vAX' (heÈ sturen van een xon

* ls de taak van naln ) ' Daarna wordt er gekeken of er nlschlen
*eentnteruptafkomstlgvandel0khzaanwezlgls.Zodejadan
* voer blnnen 500 mlcroÉconden Je zaakJes af (dan kan nameltJk

* Je nieuwe lntenrpt van de acla blnnenkomen ten er kan nlet
* te diep genesc wàrden met de subroutlnes). De lnterupt van de

* Iokhz klok komt qn de l0ornlcro blnnen en ls dus nog gevaarllJker
* I^Iat lntruP dus domweg moe! doen ls ktJken of volced/ unvolced
* rnd of plEch aanroepán lpc aanroepen en meÈ- een return subr

* weer naar maln gaan . lle moeten wel meteen biJ het weer blnnen

* komen tn naln Lnterupts weer toestaan cÍndat dle best ttjdens
*lntruP gekomen kunnen zlJn' Het ls natuurllJk aan maln m btJ te
*houden of we aan het elnde van een frame zlJn' daarÈoe laagt
*lntrup een teller af van 99 naar nul (en niet lager)
*
LnÈruP ln vecÈ14 ;haal de lnteruPwector op en plaats hem ln vect

lac vectrO ;stop het vervolgene ln de accu

and one 
' 

;als accu nu nul dan r'ras het de 6850

bz loglc ;dan rms het dus een lnteruPt van de lOkhz klok

ln velr12 ;krJk eerst naar het status reglsterrdus w'ljs het aan

larP I ;evenËJes wachten
lar l rdrle ;dlÈ ts wel lang genoeg

wait2 noP i
banz waí-t2 ;tot arl nul ls nag Je noPPen

ln vect12 itrjt eerst naar het status reglster
zal-s vect ; haal het btnnen
and ch;;k itrjt of errors btt 4'5 of 6

bz goed ;als er geen fouten lnzlÈten ga dan gewoon verder

b qult ;error exlt
goed larp i inu eventJes wachten qu acla wat rust te gunnen

lar l,flve ;dat ls rulmschoots genoeg

waitS noP ldoe nlets
banz waí-t8 ;wachten tot arl nul ts
ln vect,3 itt""f nu de P'9'Pitch of galn paraeter binnen

larP I ;evenÈjes wachten
lar lrflve ;dlt ts wel larg genoeg

rratt3 noP ;
banz wait3 ;tot arl nul ls ruag Je noPPen

ln "."i,1 inu tan de data pas echt pakken

lac rir"iro jult of het her eerste byte van woord ls of nlet

bnz putln ;als first=l dan stop karakter naar geheugen

lac o.t"rO imaak flrst ongeltJk aan nul
sacl f í'rst ;en sEoP hem ook echÈ erln
lac vectrS ;haa1 de inPut data oP-

sacl even 
' 

isave í'n t tJ def lJk buf f er
reE ;elnde lntenrPt

putln zac ;naak accu nul
saclflrst,O;geefaandathetvolgendebyteheteerstêVl€.woordls
lac vect r0 ; haal de lnPut data oP

and low ;haal de bovenste troeP er af
oreven;nuzlJndetl€ebytessamengevoegdÈoteenroord
sacl evenrO ;zet het nog even $eg
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lac potnt4rO ;vaar hlj terecht dlent te kornen

tblw even ;en het zlt erln
adds one iUf3 ae volgende savÍng moet hU eentJe hoger aankomen

sacl polnt4 r0 ; sla hen lleer oP

ret ; elnde gedeelte van de 6850
*
*Het bijhouden van de overflow van Potnt4 ls een zaak van main
*
loglc lac shutuPrO ;mag lk wel Praten?

bz rtt ;zo de nee ben 1k zo klaar
lac franedr0 ;aangeven dat we r€er een woordJe hebben weggestuurd
bz quit ;er ls lets nisgegaan

*
*Let wel conv houd geen rekenLng met franed. Dat gebeurd ln maln. Als
* convert nameltJk Ëezíg is, dan mag er als het goed ls nog geen frame voorblj
* zljn. Als dlt wel ls dlent er gekapt te worden met spreken en dlent de

* gebrulker maar rreer verder te zlen
*

subs one ;verminder hern met l.
sacl framed ,0 ; en zet hen lËer terug
lac pltchcr0 ;als pttch nul was dan noet tk de randqn $€Ílêrêto! ..
bnz nrand ;dan moet de pttch generator maar zlJn best doen

call rand ;subroutí.ne randm
call lpc ;deze routí-ne zorgt voor de uttelndellJke synthese
ret ;en klaar met de Pret

nrand call PÍtch ;af en toe een Puls
call lpc ;synthettseer en stuur naar dac
ret ;elnde lnteruPt

rtt out oner4 ;dunmy output qn lnteruPter tevreden te stellen
lac fraruedr0 i* moeten er toch oolÈ doorheen komen

subs one ;dus doe diÈ een fraerwaardoor de luldspeaker
sacl framedrO ;lteer tot rust kan kornen

ret ;ga ttraar Ireer tenrg naar maln of Pq naar a

*
*Look Eoet kljk€n of er tns32 op de ttJn kont en zo de Ja de ltJn richt'lng
*van de termlnal plat goolen. hi3 dlent er voor te zorgen dat een voldoent
rrgroot aant,al bycàs btnnen gekomen ls voordat rnaln met het synthetlseren mag

*Ëegtnnen ( I frane dus nlnlmaal). De termlnal staat normaal op 7 btts ,
*naár blj het aanroepen van de trus32 wordt. de VAX op Sblts en Pass all gezet.
*Drs zodia tns32 blnnen gekomen Ls zet dan de acla op 8 blts.
*Voorloplg echter tnud lk het op Sblts en hak blt nr8 er gewoon af'
*
Lookl dlnt ;lk wens nu geen lnteruPts van de l0Khz klok

lack )54 ;T (ntet de t)
eacl temp3r0 ;en zet het hier maar neer
call conpln ;ktJk of ook echt blnnen gekomen

bnz lookl ;nlet goed begln rnaar rleer opnleuw
lack )4D ;de M

sacl tenp3rO ;en zet het hler maar neer
call comPln i
bnz lookl ;nlet goed begln maar weer opnleuw
lack )53 ;de S (nl.et de s)
sacl tenp3r0 ;en zet het hler maar neer
call cotuPin ;
bnz lookl ;dan rns het dus nlet goed
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lack )33 ; de 3

sacl temp3r0 ;en zet het hler maar neer
call conpln ; checken
bnz lookl ldan was het dus nlet goed
lack )32 ;de 2

sacl temp3r0 ;en zet het hler maar neer
call compln ;en checken rDaar

bnz lookl ;niet goed begln maar weer opnÍeuw
b framel ; zle eerst dat Je het eerBte frame btnnenkrtJgt

ccnpln nop ; dtt ls het karakter
larp I ;nu eventJes wachten m de acla wat rust te gunnen
lar l rflve ;dat ls ruluschoots genoeg

wait4 nop ;doe nlets
banz waí.t4 ;wachten tot arl nul ts
ln templ12 ;haal het status reglster bí-nnen
larp I ;nu eventJes wachten tot de acla het begrepen heeft
lar l,flve ;dat ls rulrnschoots genoeg

mtt6 nop ;doe nlets
banz walt6 ;wachten tot arl nul ts
ln templ12 ;haal het status register blnnen
lac templrO ;goot dat ln de accu
and gtat ;on te lclJken of er lets blnnen gekomen 18.
bz gompln ;nog niets
Ln templ13 ;haal het caracter blnnen
larp I ;nu eventJes wachten tot de acla het begrepen heeft
lar l rfÍve ;dat ls rulnschoots genoeg

wait5 nop ;doe nlets
banz walt5 ;wachten tot arl nul Ls

ln tenpl'r3 ;haal het caracter blnnen
zals tenpl ;nu nog eventJes het achtste bit eraf halen
and stit ;)7F m achtste blt te hakken
sub temp3 ;een cqtrPare LnstrucÈle kenc de tms nleÈ
ret ;einde subrouÈ1ne

* sluLt de termlnal af nog toevoegen
framel nop ;rmhten op blnnenkomende karakters

bloz franel ;als er nog geen lnteruPt geweest ls mag Je wachten
call lntrup inaar een lGraktertJe wil lk wel hebben
lac polnt4rO ;kf jk tPe ver Je bent
sub start ;dat ls de begln rmarde van polnt4
sub flve ;dat zlJn al tlen bYtes
eub low ;dat zljn aI 256 bYtes
sub low ;even een fllnke buffer
sub low ;een fllnke buffer
blez framel 3 et zltEen nog nlet genoeg bytes erln qn te kunnen bqgl

clear lark 0,x11v10 ;nu nog even de xen lnltlalLseren
zac ;nen beginne met nulletjes
larp 0 ;rre gebrulken nunmer nul

null sacl *r0r0 ;en gool het er í.n
banz null ;lk neen de atJes er ook naar gelljk bU
b stfra ;dlÈ 1s een routlne í.n naln die zotgt voor een nleuw fra

* Maln ls de hoofdroutl.ne waar alles cm draalt. Maln moet zorgen voor de
*overplaatslng van de setjes als het eí.nde van de pltch perlode gekomen ls.
* Maln controleert ook potnt4 en zorgt ervoor dat
*dí.e r.reer van onder af aàn beglnt. Het letten op de tt-nlng (tnteruPts) is nlet
*dl-rect de taak van maln.
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*QuÍ-t ls een nooddeel van maLn. Het proces dlent onderbroken te trorden en
*de conÈrole dlent tper terug te gaan naar de termí.nal .
*stfrm dlent op zlJn elnde shutup neq. 0 te maken. Dlt vanwege het fett
*dat shutup de allereerste keer nog nul was.
Maln dlnt ;rnlJn lnterupË verloopt vla de bloz llJn vanwege

bí-oz naln ;de manko's van het evaluatton module
call lntrup ;doe het maar , Inaar Ík uoet op mtJn stack passen
lac po-tnt4,O ;ki jk of we al te ver zl jn
sub dangerrO ;ale bÍJ 4kbyte aangekomen
blz notjet ;als nog nlet boven de 3 Kbyte grens
lac polnt4rO ;haal hem roeer oP

sacl polntSr0 len bewaar hern even
lac potnt6r0 ;ktJken waar lde aan het lezen zlJn
subs low leen veLllge afstand
bgez noXof. ; alles í.s o.k.
call Xof ;stuur een Xof uit

noXof lac startr0 ;de nieuwe Potnt4
sacl polnt4r0 ;en stouw hern erin

* als potnt6 net nul was kan het nu nog mlsgaan
b resÈma ;ga dan maar naar de rest van maln

notjet lac potnt4r0 ;haal hem r.reer blnnen
sub polnt6 ;Nu kljken wle de grootste
bz qult ; ze hebben elkaar al overschreven
blz onderl ;als point4 kleiner dan polnt6 dan naar onderl
call Xon ;als htJ nog ní-et op Xon stond zet hem dan nu daarop
b restma ;alles is nog prlma en Polnt4 was groter als polnt6

onderl lac polnt6,0 ;nu kljken hoe dlcht htJ genadert í.s.
sub polnt4 ;dit ls als hec goed is dan positlef
sub flve ;een beetje afstand mag wel
blz onder2 ;paniek ln de tentrde nieuwe data drelgt de oude ce overs
call Xon gen kan nog wat data btJ
b reatma ;ga naar de rest van main

onder2 call Xof ;als al nlet Xof doe dat dan nu
restna bloz nolnt ;er kan een request voor het een en het ander zljn

call lntrup ;Zo, dan kunnen \É \reer ongestoord verder.
nolnt zals franed ;KtJken of we aan het etnde van een frane zljn

bz etfram ;begln dan een nLeuw frame
b maln ; zo de nee hebben we ons werk gedaan

stfrm lac framecr0 ;de frame counter rreer goed zetten
sacl framed r0 ; daar zLt weer 100 in
zac ;accu(-- 0
sacl dempedr0 ;het nieuwe fraue hoeft nlet gedeÍnpt te worden
call move lDe nteuwe set kan weer gebrulkt worden
Iac plÈchnrO lnu ook nog de pltch ln orde brengen
sacl pltchcrO ;en sÈop hern ln de current pltch
lac gnext16 ;de gain van het volgende setje
sacl galnrO ;de ní,eurre galn ztt er weer in
zals done ;kljk of er al een keer gesynthettseert ls.
bz notd ;zo de nee dan mag er nog niet gepraat r.trden
lac onerO ;dan nag nu de tns gaan Praten
sael shutupr0 ;hetgeen door shutup btJgehouden wordt.

noÈd bloz gint ;nu noec tk dtË toestaan on ongelukken te voorkomen
call lntrup ;handel de lnterupt maar af
bloz glnt ; mlschlen ls er nog wel een
call lntrup ;en eventueel nog een keer nog een keer afhandelen
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gtnt call getw ;haal een woord ult het geheugen
lac templr0 ;getw zet het woord in de geheugenplaats ternpl
and low ;Pak het onderste deel
sacl gnextr0 ;nu hebben we heË tweede blnnengekonen byte naar blnnen..
lac teruplrS ;nu wtllen rre de pttch van het volgende frame op ziJn pl .
sach ternplr0 ;gooi het zooltje ln de 16 blts range
zals tenPl ;store het weer ln de accu
and low ;1k ben alleen ln het onderste deel gelntereseert
sacl pltchn'0
xor lnv
and low
bz nore(
larp 0
lark 0r4
larp I
lark I ' Fnext

transf call getw
larp I

;en het ztt er ln
;klJk of dtt nlet toevalltg het elnde ls
;als het narnelijk )FF was dan kap Ík er nee

;normale ultgang
;nu de p&q parameters
;1È2*J dus vljf woorden ziJn genoeg voor de p&q pareete
;nu nog de desttnatÍon aangeven

;daar moeË de eerste Ln terecht komen

;haal een woord op utt het ran geheugen

;wtjs arl aan als current mdat we dadelijk sacl* doen

lac templ rS ;haa1 oP
sach temP2'O ;de P
zals temp2 ;Pak hem \deer oP

and low ;tk wtl allen mlJn oorspronkellJke byte terug hebben
*nu even opschroeven naar de grote (-32tot+32)
*dwz vijf biÈs voor de komma. P en Q paraoeters komen binnen tussen de

*-2 en de *2 dus (slgn extentslon ts hler het grote probleern) moet er nog
*fllnk geschoven worden

sacl temp3r0 ;schutf hen naar ziJn elnde
lac temp3rS ;dat kan helaas ntet rechtstreeks
sacl temp3r0 ;nu zlt her- blnnengekonen byte weer llnks
lac teup3rl2 ;nu ztt htJ goed tn accu hoog

sach temp3rO ;nu nog van hoog naar laag
lac temP3rO ;nu zlt het goed ln de accu
bl-z nega ;we wlllen naar beneden toe afronden
sacl **,0r1 ;gool ln geheugen
sacl temp gorn hec ftlter stableler te kunnen maken

b qgoon ;ga dan nu verder met de q

nega or upp ;negattef getal naar boven toe afronden
add one ;er I bij oPtellen
sacl **r0rl ;en stop maar in geheugen
xor lnv ;P:=-P
sacl temp ;die waarde hebbe we nodlg voor de verandertng van de q

qgoon zals temPl ;nu de q Parameter
and low ;alleen mtJn bYÈje
sael temp3 r0 ; schutf hen naar ztJn etnde
lac temp3 rS ;vla teroP3

sacl ternp3rO ;nu zlt ntJn bytJe ln blt l5-7
lac tenp3rl2 ;nu zlt htJ goed ln accu tnog
sach tenp3 r0 ;nu nog van hoog naar laag
lac tmp3rO lnu zlÈ hec goed í-n de accu
bz stnul leen nu1 moet ongeschonden doorgaan
blz negg ;als heÈ eerr nq3atief getal lrlas moet htJ er nog rraË btj
sub temP ; trek er de modulus van P van af
add srart ;tel er lo24 brj op (= I ln deze notatte vorm)
sub safe ;nu een velltge afstand ter grote safe
blez ad jus ;dan moet lk dus de q paroeter aanPassen
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lac ternp3 r0 I dan was het een goede Parameter
add flve ;voor wat et(tra stabllltelE
sacl *+r0r0 ;stop het er Ín
b bans ;en het zlt er í.nrdus volgende p'q

adJus 1ac ternp3,O ;dan hogen we hem wat oP zodaÍ htJ r.reer wel stabtel ls
add stab ;en rrel weer met stabllltettsgetal erbij opgeteld
sacl **r0r0 ;en stoP han maar treer Iteg

b bans ;ga dan maar verder meÈ Je loopje
negg or upp ;8eta1 naar beneden(rtchttng nul) afronden

sub terDp ; q-abs( n)
add start ; q-abs( P)+1024
sub safe ;q-abs(P)+1024-safe
blez ad jas ;dan moet 1k rnljn q waardetJe teer aanpassen
lac temp3ro ldan r^ras er dus nlets aan de hand, en q naar..
add one iander zlJn de nagatleve getallen nog een te tnog
add drle ;voor extra stabllltelt
sacl *+,0r0 ;en wegschrlJven
b bans ;en verder gaan

adJas lac temp3rO ;pak de te lage q waarde op

add stab ;q:=q*stab
stnul sacl **r0r0 ;en schrtJf de gecor{geerde r'raarde maar Ireg

bans banz transf ;als nog nlet 5 keer gedaan dan gewoon verder gaan

bloz ntrPt ;nu mag hec wel weer
call lntruP irr

ntrpt dlnt ;Je hebt de kans gehad dus lk ga l€er gewoon verder
bconvlzetdepqparametersmaarqnlna-parameters

*
*qult ls de error uitgang , 9ulË dient de llJn treer

'tvrlj te geven voor de terrninal, zonder de terulnal op te zadelen met allerltJ
*troáp. Drs sEuur eerst een contr,rl C ult, , m de datasÈrocítr af te hakken en
* zet vervolgens de sof tsr.rltch weer aan.
*norex ls de nonoale e*lt
*
qul t
*
*

lack )03 ;ctrl-c

nor€l(

*
:tgetword is een routine dte kijkt of er nog een datawoord ult het geheugen

't[ehaald kan worden. 7n cle Ja dan doet htJ dat. Zo de nee sprlngt htJ tngeval
*van een fout naar qult, naln moet naneltJk voor de normale exlt zorgen
*
getw zals point6 ;ktjk of je nog verder er af nag pakken

sub polnt5 ;het maxlmum \izlar potnt4 de vorlge keer gekomen ls
bz voorln ;begin maar weer btj het begln

voorr zaLs point6 ;nu de relati.e tot potnt4 bepalen
sub point4 ;kljk of PolngS=Point4
bz quit ;dan zit het nls
zals poí.rrt6 ;Pak hem weer

sacl ternpl r0 ;moet rtchttng 6850
out tenpl 13 ;en vervolgens naar de VAX

lac sÈart,0 ;

sacl polnt6r0 ;
+ +* Ë-
lack )FE ;als blr0=0 dan termlnal r"eer wiJ
sacl tenplrO lmoet naar latch op 1/o board
out Èenpl15 lnu ls de ternlnal weer vriJgegeven
b lntt ;klaar maken voor het volgende rmord



voorln

talk

nralk

tblr teÍnpl
adds one
sacl polnt6,0
ret
zals dstart
sacl potnt6,0
b voorr
bloz ntalk
lac ftve r0
sacl framed,O
call tntruP
noP
b talk
end
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;hler wLllen ze ha ln hebben

;tel er een bij oP

;en save hem rreer

; klaar
idan noet poÍut6 eteer van voren af aan beglnnen

;dan mag potnt6 loPen Èot aan Polnt4
;nu kan het gewoon afgewerkt rrcrden
iaft f" een hulp routlnetJe m maln ul te kunnen tesÈen

i"*oor zorgen daE er conclnu outPut gemaakt kan worden

; cÍo te voorkomen dat hlJ eruí.t vltegt
lnu ktrt je gaan lPc 'en en dergeltjke
;als lk een breakpotnt zou wlllen zetren
;nu kan de uttvoer gewoon doorgaan
;voor de assemhler
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Appendix C ;Blokschema Hardware

Interupt

D(0) Èot D( ls)

D(0)
tot
D( 4)

T-nlt c*Í r (
LLD,'

D(0)
D( l)

D( 0)
tot
D(7)

InterupÈ
Loglca

Tlnlng &

Control

6850 Acta Latches
Dac , analoog
FII t er
en luids preker
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Lijst van gebrulkte syubolen

FORMAIIT Plek 1n het frequentlespectrrrn
F(I) De eerste (laagste) formantfrequentle
B( l) De bandbreedte behorende btJ de eerste foruant
P(J) , Q(J) Fllterpareeters overeenkomend met een formant
A( l)...A( l1) Fllterparameters verkregen na het ultvermentgvuldigen van

5(Tï r+p( J)i'+q( j); ) )( r-o .sà' ), i:.::l t!],og".ffï.t"
DEZE PARAI,ÍETERS I,IORDEN IN HET FEITELIJKE RESYNTHESE FILTER
GEBRIlIKT

FMMEDUUR Tijdslnterval rmarblnnen de f tlter par:rneters ní.et
veranderen. ( Hler l0 mtlll seconden )

S(N) OUTPUT van het resynthese fllter
U(N) INPUT van het resynthese fllter
GAIN VERSTERKINSFACTOR behorende btJ een frane
DAC(N) =S(N)!kGAIN en gaat naar de Digttaal Analoog Converter toe
T SAMPLETIJD. fu de T rnlcroseconden word er een nleurm DAC(N)

naar de DAC toegestuurd ( T=100 microseconden).
Toonhoogte (pttctr) Grondtoon, dle bepaalt qo de hoeveel T er een trnpuls U(N)

naar het resynthese fllter gestuurd word.
F I/T
WV Parameter dle aangeef t of de exltatle steÍuhebbend of

stemloos moet zlJn.

Ll teratuur verÍt\igllgg

tl] Analyse, zuinige coderlng en resynthese van spraakgelulden L.L.M. Vogten
Í2) Handlelding no 54, Speech processlng programs' L.L.M. Vogten

t3] Texas Instruments slgnal processing products and technologle
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