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1. INLEIDING

Formanten zijn in werkelijkheid de resonanties van het mondkanaal en worden

gekenmerkt door veel energie in het spectrum. Tijdens het Praten verandert

het mondkanaal voortdurend van vorm en daardoor veranderen ook de formanten

wat betreft de ligging op de frequentie-as en wat betreft de bandbreedte. In

een bron-filter-model van spraakproductie wordt vaak gebruik gemaakt van een

beschrijving van het filter in termen van formantfrequenties en

-bandbreedten. Ook in het op het IPO veel gebruikte Lvs-systeern (1a) kan men

een formantanalyse uiÈvoeren. Ook de spraakanalyse voor de Philips
spraaksynthesechip (l4EA 8000 en PCF 8200) gebruikt een formantbeschrijving
van het spraaksignaal.

De redenen waarom men een formantbeschrijving wil toepassen zijn:

- er is een zuinige codering mogelijk.

- men heeft te maken rnet fysisch te interpreteren gegevens, waardoor

manipulaties inzichtelijk zí1n, zoals bijv.: concatenatie van

difoonsegmenten en editing t.b.v. de spraakslmthesechip.

Hierboven is de indruk gewekt a1s zou het spraaksignaal altijd door een

aantal formanten (=resonanties) beschreven kunnen worden. In dat geval

bestaat heÈ filter in het bron-filter-modeI uit alleen resonanties (aLl pote

filter). In lopende spraak voldoet het spraakproductiesysteem niet altijd
aan dit model: et zí1n klanken \daarvoor het model minder formanten zou

moeten bevatten of naast formanten ook nulpunten (=antiresonanties: dit is

een frequentiegebied waar een aan resonantie tegengesteld verschijnsel
werkzaam is, waardoor het signaal niet wordt opgeslingerd maar als het ware

wordt weggezogen en waar lokaal weinig energie in het spectrum is).
In een practisch systeem echter is de structuur van het bron-filter-model

vastgelegd en daardoor ook het aantal formanten. Dit niet aangePast zijn van

het gehanteerde model aan aIIe werkelijk optredende sltuaties maakt dat bij
onze spraaksynthese een operationele definitie aan de formanten wordt

gegeven. Het spraaksynthesefilter bevat slechts een vast aantal formanten

(en geen nulpunten) en de daarbij behorende spraakanalyse heeft de opdracht

de modelparaÍneters te vinden onafhankelijk van het feit of het model past

bij de spraakproductie.

Dit moet noodzakelijkwijze tot problemen leiden in de spraakanalyse. De op

het IPO gebruikte formantanalyse is uitvoerig beschreven in ( 1 ) . Bi.j deze

formantanalyse doen zich een t\.teetal problernen voor:
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- Niet altijd wordt het voorgeschreven aantal formanten gevonden.

- Af en toe faalt de analyse om numerieke redenen: het toegepaste algorithme

convergeert niet.

In dit rapport wordt een algoritme beschreven om de operationeel

gedefinieerde formanten te bepalen op een manier die bovengenoemde nad,elen

niet heeft.

De indeling van het rapport is als volgt: Eerst wordt in vogelvlucht

beschreven hoe in het LVS-systeem de formantgegevens worden bepaald,

vervolgens wordt kort besproken het Split Levinson Algorithme en de daarin

gebruikte singuliere predictor polynanen. De nulpunten van deze polynonen

leveren de formantfrequenÈies op en daarna worden de bandbreedten met een

klassieke minimaliseringstechniek erbij gezocht.
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2. FORMANTBEPALING IN LVS

De formantbepating in het LVS-systeem geschiedt door het berekenen van een

all pole filter m.b.v. de LPC-analyse, dat vervolgens wordt ontleedt in

tweede orde secties.
Bij de LPC-analyse neemt men een sÈuk signaal van ongeveer 25ms en

vermenig.rruldigÈ dat met een Hanuning venster en berekent de

autocorrelatie-coefficienten. M.b.v. het zogenaamde levinson algoritme r^Iordt

nu een pol)mocm A(z) (1/A(z) = het all pole filter) van een zekere orde

bepaald. Dit is een recursief algoritme waarin voor elke recursie-sIag een

A-polynoom wordt berekend lvaarvan de nulpunten binnen de eenheidscirkel

liggen.
Achtereenvolgens :

Ao(z) = 'l

A't(z) = 1 + a1'.,-1

A2(z) = 1 + a2.F-1 + a2.22-2

\(z) = 1+ am. 1z-1 + ..... + a*..2-m

Bij elke recursie verandert het A-trrcllnoom in zijn geheel. Dat de nulpunten

steeds binnen de eenheidscirkel liggen garandeert een stabiel synthesefilter

en is een gevolg van het toepassen van de autocorrelatiemethode ' De

nulpunten van dit Polynoom zijn toegevoegde ccrnplexe nulpuntparen, èf reële

nulpunten (zie figuur 1 ).
De nulpuntparen (inctusief reête) zijn te schrijven als:

N(z)=1+Pz-1 +qz-2'

À1s men het A-polynocm A(z) schrijft als:

A(z) = 1+ a1z'1 +..... + arnz-m

kan dat ontleedt worden in tweede orde secties:

t4/2 t4/2

x(zl =T Ni(z-1 ) =TT (1 + pj z-1 + at "-2)
j= 1 j= 1
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Het afsplitsen van deze (ni, ei)-paren geschiedt in het LVS-systeem m.b,v.

het zogenaamde bairstow-algoritme, dat uit de handboeken bekend is, voor ons

geprograrnmeerd werd door H. Muller (in ca 1973) en dat daarna herhaaldelijk

is gewijzígd. (o.a. door L. Vogten).

Toegevoegde complexe nulpunt-paren vertegenttoordigen een

resonantie (=formant) en de Pj I gj getallen geven de formantfrequentie en

-bandbreedte als volgt:
p) = -2.exp (-lTBjT). cos (2lÍFjT)

9i = exP (-2Í Bjr),
waarin T = 1 de bemonsteringsperiode; hieruit zijn Bi en Fi te bepalen.

-ê

ReëIe ,rttp,rrrl".r kunnen niet naar formantgegevens omgerekend worden omdat

deze geen resonantie beschrijven, maar veel meer het spectr\rm een zekere

helling geven.

De twee in de inleiding genoemde problemen bij de huidiqe formantbepaling

kan men nu beter formuleren:

- De aanwezigheid van reële nulpunten van het A-pollmoom, waardoor geen

formanÈfrequentie en -bandbreedte bepaald kan worden.

- Het af en toe falen van het bairstow-algoritme om numerieke redenen die

niet echt bekend zí1n. Het algoritme blijft dan itereren zonder te

convergeren.
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3. HET SPLIT LEVINSON AI€ORITME

Het zogena€rmde Split Levinson Algoritme is ontwikkeld door Genin en Delsarte
(2), en een van de eigenschappen is, dat ongeveer de helft van het aantal

verrnenigvuldigingen nodig is om een LPC-analyse uit te voeren vergeleken met

het klassieke Ievinson algoritme. Dit is mogelijk doordat i.p.v. de

A-polynomen nu de zgn. singuliere predictor polynomen worden gebruikt. Deze

zijn symmetrisch en daardoor liggen de nulpunten op de eenheidscirkel en

deze polynornen bestaan dus globaal gesproken uit half zo veel betekenisvolle
coefficiënten.
Voor ons is het aantrekkelijke van dit algoritme niet de besparing in

rekentijd, maar de eigenschappen van de singuliere predictor pollmomen

(SPP). De SPP worden gedefinieerd door

Px(z) = Ap-1(z) + z ?L-1{t)

waarin: Ap(z) het A-polynoom bij de k-de recursie van het normale

Ievinson-algoritme (zie par. 2).

Gltrl = "k. A1 (z-1 ) en dit is de reciproke pollmoom van A1(z).

Voor K4 zijn de A- en ?-pofynoom als volgt:

A4(z) = 1 + a4.12-1 + a4.22-2 + a4.32'3 + a4'42-4

r
A4(z) - a4.4 + a4-3l--1 + a4-2z-2 + a4. az-3 + z-4'

Deze Spp zí1n zoal-s gezegd synunetrische pollmomen en ze hebben daarom

nulpunten die op de eenheidscirkel liggen en niet erbinnen zoals bij de

A1(z) het geval is.
Deze SPP zijn ook verwant aan de polynomen die een rol spelen bij de

LSP-analyse (Line Spectrum Pairs) (3). Op grond van de definitie en de

eigenschappen van AL(z) kan men een recurrente betrekking afleiden voor de

SPP.

Pp11 (z) = (1+z) P1( z) - 4X" Pr-t (z)

waarindp ..tt getal is dat wordt berekend uit de gegeven

autocorrelatiecoef f iciênten .
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Víil nen nu op een gegeven moment (bijv. bij M=14) het Ap(z) polynoom vteten'

dan is dat mogelijk met de betrekking:

Ay(z) = (Pu+1 (z) -Àr" Py(z) l/(1-z)

waarin )" .". soortgelijk getal is als hierboven /y "n berekend

wordt uit de autocorrelaties.
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4. DE NULPI'NTEN VAN DE SPP

Het is bekend (3 ) dat de positie van de nulpunten op de eenheidscirkel van

deze SPP voor even waarden van de orde in de buurt is van de formantposities

zoals men die afleidt uit het A-polynoom. Deze overeenkcrnst is des te beter

naarmate de pool dichter bij de eenheidscirkel ligt of In.à.rrr. de band.breedte

van de formant kleiner is. In heÈ in dit rapport beschreven algoritme voor

robuuste formantbepaling willen we de formanLfrequentie afleiden uit de

positie van de nulpunten van de SPP op de eenheidscirkel. Het probleem is nu

vereenvoudigd van het vinden van de nulpunten van het A-polynoom, dieoveral

binnen de eenheidscirkel kunnen liggen. tot het vinden van de nulpunten van

de SPP, die oP de eenheidscirkel liggen.
Het vinden van deze nulpunten van de SPP wordt verder nog vergemakkelijkt,

doordat de nulpunten in de successevelijke recursiestappen heel systematisch

verschuiven.

De slzmmetrische SPP kunnen door een geschikte substitutie worden

vereenvoudigd. Deze substitutie is als volgt:
Stel we hebben het SPP van de vierde orde

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

= z-2 (22 + p4. 12 + p4.2 + p4.p-1 + z-2';

-t -2) * p4.1(z+z-1)

Substitueren we nu voor z=e)v, dan is

z+z-1=2coswenzk+ ,'k=2coskw

- e4.r]1,,,*"

. P4.rl
r

Pd(z\ = "'2j* l2 cos h + 2P4.'l cos w-L

En dit is altijd te schrijven in machten van y=cos wi in dit geval met

cos hr -- 2 cos2w-1 .

P4(z) - e-2)w 2P4. ly + (nn.r-, )]
Ln"' 

.

Het vierde graads PoIYnoom

pollmoom met nulPunten oP

eenheidscirkel ) .

Pa(z) i-s nu teruggebracht tot een tweedegraads

het interval ( - 1, +1 ) i .P .v. oP de
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In heÈ Split l-evinson algoritme zien de SPP in de achtereenvolgende

recursiestappen eruit a1s:

k=0 PO(z)='l

k=1 P|(z)=1+z-1

k = 2 P2(z) = 1 + p2.F'1 + "-2

k=3 P3(z)='l+p3.F-1 +p3. 1z-2+z-3

= (1 + z-1) (1 + (p3.1-1)z-1 * ,-2)

k = 4 P4(z) = 1+ p4. 1r-1 + p4.22-2 + p4-lz-3 + "-4

enz.

Het is een eigenschap van deze SPP P1(z) dat de nulpunten van P1(z) Iiggen

in een interval dat is af te leiden uit de nulpunten van \-1 (z).

Zie figuur 2z voor k = 1 is het nulPunt np1. 1 -''l|, voor k = 2 ligt het

nulpunt in het interval (nP1.1 , +1).

Voor k = 3 is een nulpunt np3. l = -1 en het ander nulPunt nP3.2 ligt in het

interval (nP2. j , +1 ), enz.

Het vinden van een nulpunt in een interval waarvan bekend is dat er slechts

een aanwezig is leidt altijd tot succes. In het algoritme worden nu vanaf

het begin (vanaf k = 3) steeds de posities van de nulpunten bepaald.
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5. OPTIMALE BANDBREEDTEN

De bandbreedte-informatie bi-j ile aldus gevonden formantfrequenties moet nu

nog bepaald worden. Dit probleem wordt opgelost door een

minimaliseringstechniek toe te passen r met de bandbreedten als onbekenden.

Hj-ertoe doet men uit de tabel van mogelijke bandbreedten een keuze voor elke

formant. Daaruit is een A-polynoom te berekenen. vtaarvan men kan nagaan hoe

goed dit past bij het binnenkomende signaal. Dus kan men ook berekenen welke

keuze uit de tabel de beste passing heeft met het binnenkomende signaal.
Door Sardo (4) is o.a. afgeleid dat de passing tussen een a-filter en het

binnenkomende signaal bepaald kan worden m.b.v. de (aI berekende)

autocorre latiecoëf f i c iënten .

SteI dat í tr-1 ) het á-filter is dat tot stand is gekomen door voor alle nog

onbekende band.breedten een waarde uit de beschikbare tabel te kiezen.

Dan is de gemaakte fouÈ

lvl

\-y=./-( /, ak sn-k)

n k=0

Dit is te herlei-den tot:

met Eo = '1

M M lt'l

c^s-s-
E = ,/ akzrk" * , ./_ ak L aj rk-j

k=o k=0 j=x+t

n-k
s_waarin rk = /_ sj.sj+k i

j=1
dit zijn de autocorrelatiecoëfficiënten die al berekend zijn

en ook gediend hebben als input voor het split Levinson

Àlcoritme.

M2
S\--',E =L(sn + / , a1 sn-1 )

n ft= 1
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In het minimalj-seri-ngsalgoritme wordt het minimum van de fout gezocht voor

de bandbreedte van de eerste formant, vervolgens voor de tweede formant,

enz. en daarna weer opnieu\t voor de eerste formant t erlz. Dit proces wordt

zolang herhaald tot de bandbreedte-getallen niet meer veranderen. De waardes

voor de bandbreedtes worden genomen uit een tabel met een zekere

kwantisatie. Deze kwantisatie is met verschillende stapgroottes getest

zonder dat de convergentie ooit mislukte.
De volgorde waarin de minimalisatie verloopt (hi-er voor achtereenvolgens

formant 1, 2, 3, 4 en 5) is van belang voor de snelheid van convergentie.
Dit resultaat werd al door Sardo (3) gevonden.
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6. BESCHRIWING VAN HET ALGORITI"TE

Het blokschema is weergegeven in figuur 4 en de tekst van het prograruna is
afgedrukt in appendix A.

De hier onderstreepte woorden zJ-jn aanduidingen van procedures of variabelen

die in de programmatekst voorkomen.

In blok 1 wordt het onderhavige spraaksegrnent vermenigvuldigd met een

Hamming venster en in blok 2 worden de autocorrelatiecoêfficiënten r1

uitgerekend.
In blok 3 wordt de procedure slanulpunt aangeroePen. Deze bevat heÈ Split

Levinson Algoritme en vanaf k = 2 wordÈ daarin de procedure zoeknulPunt

aangeroepen. Eerst wordt voor graad = 2 het eerste nulpunt en de grenzen +1

en -1 in de vector nulp gezeL. Voor alle hogere waarden van graad wordt de

genoemde substitutie uitgevoerd en wordt de functie zero aangeroepen. Blok 4

laat de mogelijkheid open om de CL-coëfficiënten te kwantiseren. Dit is niet

uitgevoerd in dit progralnma. Blok 5 bevat het bepalen van optimale

bandbreedte-gegevens (Rg-coëfficiënten). Deze gegevens zijn altijd

gekwantiseerd omdat ze uit een tabel worden genomen. Hier is de tabel

rt(nrformant) voor elke formant gevuld met 16 getallen (4 bits-codering). In

de procedure zoekoptimaler wordt voor de k-de formant de procedure

minimaliseer (k, mindex) aangeroePen. Daar wordt in de tabel van de

brandbreedten voor de k-de formant gezocht naar minimale fout. De index in

de tabel kqnt als resultaat mindex terug. Als de getallen niet meer

veranderenvoor.l1"@formantend'anwordttestresulttrueenv'ordt
de lus beëindigd.
Binnen de procedure minimaliseer wordt eerst het filter bepaald bestaande

uit die formanten, die niet worden gevarieerd; vervolgens wordt de variabele

jmid zolang gevarieerd totdat de fout ermid minimaal is. In de procedure

error word.t de ontbrekende formant aan het vaste stuk toegevoegd en de fout

bepaald tussen het filter en de autocorrelatiecoëfficiênten in plddot

Het hele algoritme is niet geoptimaliseerd m.b.t. rekentijd e.cl. Het kan wel

eenvoudiger en sneller gemaakt worden.
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7. RESULTATEN EN DISCUSSIE

Het algoritme functioneert uitstekend wat betreft de robuustheid: er worden

altijd het opgegeven aantal formanten bepaald. Formanten moeten worden

opgevat als in de inleiding is uiteengezet: ze zíjn operationeel

gedefinieerd en komen niet in alle gevallen overeen met de resonanties van

mondkanaal.

In figuur 5 zí1n de analyseresultaten weergegeven van de Inormale'

formantanalyse uit het LVS pakket m.b.v. het conunanda AAP en van de hier

beschreven analyse-methode. De analysedata verschillen hier en daar nogal,

maar perceptief is zeer weinig verschil te horen na resynthese. De hier
beschreven methode moet zijn nut dan ook tonen alleen in die gevallen waar

in de LVS-methode fluittoontjes of andere bijgeluiden te horen waren ten

gevolge van foutieve sortering e.d.
Toepassingsgebieden voor deze analysemethode zi-jn:

- hardware-spraakresynthese, vooral in die gevallen waar gebruik gemaakt

wordt van een formantsynthetj-sator, met of zonder MPE en pitch predictie.

Dat geldt op dit moment voor aIIe difoon-slmthese. Het is de verwachting

dat een gedeelte van de handediting die na de automatische analyse en

segmentatie nog steeds nodig is, nu niet meer nodig is. (L. Vogten zal een

difoonverzameling helemaal met deze methode analyseren) .

- vocoders of andere in realtime werkende apparaten. Hier is de robuustheid,

continuÏteit van de sporen, de relatie met de fysica en de geringe

informatiestroom van belang.

- als front end bij spraakherkenning en ook bij temporele decompositie om

dezelfde redenen als boven.
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Figurr 1: Nulpunten van het a-filter, typisch voor spraak; de gesloten

rondjes zijn twee reële nulpunten, de overige open rondjes zijn
toegevoegd complexe nulpunt-paren.
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k = 1 +1 -A np1.1 = -1

-t

I

I

I

k=2 +1 -q np2.1 in ( +1, np1.1)

I

k = 3 +1 ^ rl -1 np3. I = -1

-

I I nP3.2 in (+1, nP2.1)
I

tl
1l

k = 4 nV _ \/ np4. 1 in (np3.2, np3. j )

-

np4.2 in (+1, nP3.2)

VV
enz.

Figuur 2: De nulpunten van de Singuliere Predictor Polynomen SPP voor

achtereenvolgens k = 1, 2 enz'
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Figuur 3: De nulpunten van de SPP voor k = 3,4,....13 voor een stukje
sDraak.
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met Hamming-window
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Zoek optimale

bandbreedÈe.
r'l
{ resultaat nt I(-J

Figuur 4: Blokschema van het hele algoritme'
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'\^

TtSl

5: VergelijkÍng van de resul-taten

de bestaande analYse m.b.v. het

analysernethode (A) en

in LVS (B)

van de nieuwe

AAP-conunando
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APPENDIX A.

De programrnatekst.



tENVIRDI'{ÈíENT ( 'brknf rpnt. env') l
T'{ODULE ERKhII- RIíNT ( II{PUT, OU FPUT ) ;

const dinbb = 15;
pecon = O.9;
vecsize = 32;
vecvecsize = lQ24;
ntlfor.mênt = 5;

tVpe rtabel = record laaind, hooind, vorind : integer;
tab : arreUtO. . dimbbl of integcr;

end;
rk,r;tabeI = ànràUt1. . ntlforrnantl of rtabel;
vector = arrêgtO.. vecsizel of real;
polgnooíri = record I : integer;

a : vector
end;

lvec tor = êrràg tO. . vecvecs i ze I of rea l,

vàF pla,plr,andere4 : polgnoom;
rt : rkutabel;
knul: integer;
cosa : arr.egEO. . dl of vector;
nu lvec tor : vec tor;

(* êeFst cen tueetal procedures oín comp lete *)
(rÍ polgneínen met ellaar te veFÍnenigvuldigen *)

procedure plmpg(var r. : polgnoom; g : polUnoom);
{ X:=r .r ,J }
vár nl,k,.; : integel

:ion : teal;
beg in

nI:=r. I + g. l,
for k:=(x. l+1) to nl do x.a[k]:=O.O;
for k:=rrl doulnto O do
begin

son: =O. O;

1: =o;
ighile (k-g )= O) and (; 'q= g. 1) do
begÍn

sofn:=soín + x.atk-1J .* g.atJl,
J:=J + 1;

end;
x.aIk]:=som;

end;
x. l:=nl;

endi (+ plnpg *1

procedure plmpg2(var x : polUnoom, p, e : real );
var g : polgnooíni
beg in

g' l:=2;
g.aiOI:=1.O; 9.at1).=p; g.at2J:=q;
plmpg(x,g);

end; (r+ pl,rpg2 *)

A1



A2
pnoEedure zoekoptirraler(nr: polgnoom; cc: vector; veÍ. rc: vector);
const naxoptÍter=5;
tgpe kvector = arrê9t1. .ntlformantl of integer;
ver k, ix,Ínirrdex,optiter : integer;

Pesultr vorigresult : kvector;
rtemp: real;

functiorr plddot(a,n : polgnoon) : real;
ver k,i : integeri sorirEgíl: real;
beg in

gon: =c. o;
ior k:=O to a. I do
begin

sgn: =O. O;
for i:=O to a. 1 do Egín:=sgn + a.atil r+ r.a[abs(Í-k)];
soí:l:= soín + a.aIk] rí ggFl,

end;
P lddot: =som,

end; (* plddot *)

function error(1x : integer) : real;
const marmax = 1. OE+38,
vàF rte.np : real;
beg in

if (lxlrttkl. hooind) o?
(1x{rttkl. laaind} then aFron:= maríflax

else
begin

Pla. l:=?;
P Ia. atOl:=1. O;
rtemp: =rtt k l. tab E; x J / 8192. Qi
pla.a[1]:=-2.O * ccIl] + rtemp;
pIê. a[?]: =sqr(rtemp );
plÍnpg(pla,andere4);
êr.ron. =p lddot (p la, nr ) ;

end;
end, (* error {f}

ptocedure minimaliseer(k : integer.i vàr minder : integer);
conEt oax iter=5;
ver lnid, iter : Ínteger;

er'lor êrÍnidrephi : real;

prDcedune ornlaag;
beg in

gmid; =;mid-1;
erh i: =er,ri.di ermid: =er 1o;
er lo:=errol ( lmirl-1);

end;
pFocedure onhoog;
beg in

.,mid;=3mid+1;
er Io: =ernid; errnid:=enh i;
erhi:=ernor(1m1d+1),

end,

procedure íne.':l'<f rlninl(var à : polgnoonr);
vêr i : integer;

rtemp, ptenp, qtenp : real;



beg in
a. l:=O; a.a[O]:=1.O;
for i:=1 to ntllormant do
begin

if (i.t-;,1) then
begin

rtenp: =rtt i l. tab trtt i l. vor ind I / Atg?. Qi
pte,ap:=-2.O * ccIi] * rtemp;
qtenp: =sclr (rtemp );
p línp g 2(a, p ternp, qte,rp ) ;

end;
en d;

end; (*maakfilminl*)

beg in (+ni n irna I i seer* )

naakf i lminl (arrdere4i;
lnid: =rtIk]. vorind;
erlo: = enror( 1,'lid-1 );
ernid:=error(1nid);
erh i : = error( 1n:id+1 );
i ten: =O;
repeat

if (erlo 'C enmid ) and (ernid ( crhi ) then omlaag
else
beg in

if (erlo ,', ernid ) and (ermid I' erhi ) then omhoog
else
begin

if (ermidl'erIo ) and (ermidl'erh i ) then
t dit is een gèval dat eigenliSk nÍet màg voorkomen )
{ oadat dan de fout een marimum heeft en dat moet }
{ geceld uorden. }
begin

,-riteln('max. in het min. zoeken lll')i
if (ernid-erlo) lr (ernid-erhi) then omlaag

else omhoog;
en d;

end;
end;

until (((erlo l, ernid) and (ermid .(- erhi)) or
(erIo = ermidl or
(ermid = erhi) or
(iter ." nàxiter) );

rttkl. vorind: =1nid;
aindex:=.ymid;

end; (* minimaliseer *)

function testresult : booleani
var bcl: boolean; i: integer;
beg in

bol:=true;
f or i:=1 to ntlf ornant do
begin

i f resu f tt i l'<-l.vor i gresu I tt i I th en bo 1 : =f a l se;
end;
testresult: =bol;

end;

begin (* roekoptinaler *)
for k:=1 to ntlforínent do FeEUltEkl:=O;
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oPtiter: =O;
repeat

vor igl esul t: =resul t; A4

f or k:=1 to ntlf ornênt do
begin

ninimaliseer( &, nindex);
resulttkl:=ni.ndex;

end;
optiter: =optiter + L;

untit ((testres'.rlt) or (optiten ) rnaxoptiter));
for k: =1 to ntlformant do rcIk]: =rttkl. tabIresulttk]l / 8192.Oi

end; (* zoetoDtimaler t+)

I INITIAI I ZE]
procedure in irt;
var kft : integer;
begin

for kk:= 1 to ntlforment do
beg in

uith rtEkkl do
begin

laaind: =O; hooind: =dirqbb; vorind: =2;
tab t 151: = 2OOO; tab t 141: = 4OOO;
tab t 131: = 6784; tab t 1?l: = 7207;
tabtlll:= 7447; tabtlol:= 7686;
tab t ?): = 78A6; tab E 8l: = 7924i
tabt 7J:= 7994; tabt 6J'.= 8C6O;
tab t 5l: = AO?1; tab [ 4]: = 812O;
tab t 3l: = B14O; tab t 2l: = 8155;
tabt 1l:= 8165; tabt Ol:= 8L7Li

end;
end;

end; (* inirt *)

procedure s lanulpunt (r : vector; orde : integer;
var nu I p unten : vec tor );

vèr k, t, it, Í;t : integer;
pnu,pk,pkz : vector;
tauk, teu, temp : real;
pÍ,nuIp,nnulp : vecton;
alfal: real;

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

vàr pt,vt,ntln : integer;
hgraad: integer;

f,.lnction zero(vcx : r'ecton; à,b : real) : real;
conÉt re = O. COO1;

ee = O. C,lO1;
ver aL bL x : real;

fa, fb, fx : reel;
toI : real,

function func(x : real) : real;
var res : real, k : integer;
beg in

res: =O. O;



f or k:=rJt dounto O do res: =vc xIk ] + x {+ t.es;
f unc: =resi

end; (*func+ ) A5

begrn (* zero +i
a1:=a; bI:=b;
fa:=f unc (al. i; f b:=f unc (b I );
x:=(al+bl) / 2.Q;
Íf (fa*fbl'-G.O) then r.rlriteln('fetale fout zGro 1,, else
beg in

rep eat
if (f b-fa) '.-), O. O then x:=al * fa * (et-bl) / (fb-fa)

else x:=(al + bl) / 2.Oi
fx:=func(r);
if (fa*fx) l, O.O then begin al:=x; fa:=fx end

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

until (abs(f x) .<l tcl);
end;
IeFO: =Xi

end; (* zero-ri

begin (* zoeknulpunt *)
hgraad: =( grêad+1 ) dív ?;
if graad=2 then
beg in

nulpIO]:= 1 O; nnulpIO]:= 1.O;
nulp[1]:= -(ppt1l-1.O) / Z.O;
nulpt?l: =-1. O;

end else
beg in

i f ( graad r,od 2 =O ) th en
for vt: =1 to hgraad do pptvtl.=pptvtJ ppEvt-1J;(* delen door 1+z**-1 * )

(r+ nu volgt de subst. z+t*+-1 = 2*cos(rrl) {r)
p r: =cosaIhgraad );
f or' pt:=(hgraad-1) dournto O do
beg in

for vt:=O to hgnaad do
pxtvtJ: =prtvtl + ppChgrêad-ptl * cosetpt, vtJ;

end;
(* bepaal nu de nulpunten *)
for ntlr:=1 to hgraad do

nnulptntlrl: =zeno(px, nulpIntlr-1], nulptntlrl);
nnu Ipthgraad+1 I : =-1. O;
nu I p: =nnul p;

end;
pnul: =nulp;

end; (.1+ z oeknulpr.rnt .t+ )

begin (r+ slanulpunt *)
tau. =r tOl / 2. Q;
pkz: =nulr.ector; pkztOJ: =1. O;
pk = nulvector; pkIC]:=1. O; pktll:=1. O;
for k: =1 to orde-1 do
(.á pnu geldt eI vDor k+1, vàndaar de orde-1 l::l *)
beg in

t:=k dív 2;
tauf:=rIO] + rIk],
if (k l, 1) then



beg in
for it:=1 to t do
beg in A6

if (2*i1 = k) then tenp:=r[Ít] else temp: =rIit] + rtk-itl;
tauk: =tauk + temp r pktitJ;

er,rí;
end;
alf ak. =tauk z' tau; tau:=tauk;
(+ ppnu maken uÍt (1+z )ppk -alfa*z*ppkz *)
pnuIO] : =1. O;
i 1t: = ( k+1 ) di't ?i
f or i t : =i Jt d.:unto I do

pnuIit]:=FkIrt] + pktit-t) alfak * pkztit-11;
if (2niJt = k) then pnuIi1t+1]:=pnuIi1tJ;
plrz:=pk; pk;=pnr-';
if kl'=2 then zoeknulpunt(pnu, l, RUlpunten)

end;
end; (*:Ianulpunt *i

TINITIêI.IZE]
procedure inicoga;
ven ft : integer;
beg in

for k: =C to vecsize do nulvectonEkJ: =O. O;
f or k:=O to 6 do cDseIk]:=nulr.ector;
cosetO, Ol:= 1. O;

(*. .. vanàf hier zi.1n alle coeff dubbel
(*. .. uant in de substitutie staat 2 * cos

cosat1,1l:= 2.O;
co5aC2, O7'.=-2. O; cosaC2,?7'.= 4. O;
cosat3, 1l:=-6. O; cosa[3, 3]: = B. O;
cosêl[4, O]:= 2. O; Eosat4,2l: =-1ê. O; cosèt4,4J
cosá[5, 1 ]: =10. O; coEà[5, 3]: =-4G. O; cose[5, 5]
coseEê, O J: =-2. O; coEaE6,2l: = 3ó O; coseC6, 47

end; ({ inicoEa *)

. . . *)

... *)

= 16. O;

= 32. O;

=-96. O; cosà86,61: =ó4. O;

CGLOEAL ]
procedure brknfrmnt(sig ; lvector; siglen : integer;

\'lÍ CCrT€ i veCtOr;
orde : integer );

vèr i, l,lenhaIf : integen,
sbuf: lvector;
x, stap : real;
r,Fk : vector;

beg in
{ pre-eÍnphase aanbrengen en overzetten nàar sbuf . . . . }

for i: =1 to siglen do sbufIi]: =EigtiJ-PECON*sigti-1J;
t hamnin g-uindco aanbreng en

lenhalf: =(siglen d!v 2i+1; stap: =6.2831853/(sig len-1 );
for i:=1 to Ienhelf óa
begin

r: : =3 54-O. 46*c o: ( ( i -l l*-. tap ) ;
sbultil:=x.Ësbuftil;
s b r.r i E s i g I e n + 1 - i I : = x t+ s b u f i s i g l è n + 1 - i l

end,
{ autocortelatie: uitrekenen

for i:=O to orde dc
begin



r : =.3. O,
for 1:=l to sigleri-i dc r:=x+sbuftlJ+sbuf[3+!3;
rf iJ: =x;

end;
{ Eplit Ievinsan algoritme en nulpunten bepalen .... }

s lanulpunt (n, orde, cc );
{ nornaliseer rt. l en Ínaak de polgnoom plr .......}

plr. l:=orde;
for i: =O to orde do plr. aIi]: =rIi] / rCOl;

{ nu de beste r-ur:rde daarb i 1 zoeken
roekcptimaler(pIr, cc, rc );

endi (+ brknfrmnt *i

end. (* einde van de module brknfrnnt *)
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