
 

Bewerking van de Wigner-Ville distributie volgens spectrale en
temporele resolutie van het gehoor
Citation for published version (APA):
Wellen, J. S. (1990). Bewerking van de Wigner-Ville distributie volgens spectrale en temporele resolutie van het
gehoor. (IPO rapport; Vol. 731). Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 09/01/1990

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/70bafb68-3275-4fe3-b557-2a49803873ff


Instituut voor Perceptie onderzoek 
Postbus 513 - 5600 MB Eindhoven 

Rapport no. 731 

Bewerking van de Wigner-Ville 
distributie volgens de spectrale 
en temporele resolutie van het 
gehoor 

J. Wellen 

09.01.1990 



Bewerking van de Wigner-Ville distributie 
volgens de spectrale en temporele resolutie 

van het gehoor 

door Jeroen Wellen 

december 1989 

Verslag van een stage op het Instituut voor Perceptie Onderzoek onder begelei
ding van Dik Hermes 



Samenvatting 

Voor de weergave van voor de mens waarneembare informatie in een spraak
signaal, moeten de eigenschappen van het gehoor ingecalculeerd worden. 
Dit betekent dat bij voorkeur naar een spectrotemporele representatie van 
het signaal gezocht moet worden waarbij in het ideale geval alleen de per
ceptief relevante informatie weergegeven wordt. Eerder is gebleken dat de 
Wigner-Ville dis tri bu tie ( WVD) fysisch gesproken een goede spectrotem
porele representatie van geluidssignalen geeft. Doel van deze stage is deze 
distributie zodanig te bewerken dat het resultaat alleen datgene weergeeft 
wat op grond van de temporele- en spectrale resolutie van het gehoor van 
perceptief belang is. 

Hiertoe werd de WVD in de tijdrichting geconvolueerd met een venster 
dat de temporele resolutie van het gehoor weergeeft. Hierbij is veronder
steld dat de temporele resolutie in alle frequentiebanden gelijk is. Voor de 
weergave van de spectrale resolutie van het gehoor werd de WVD in de fre
quentierichting met een hiervoor geschikt venster geconvolueerd. Om echter 
een venster te gebruiken dat, behalve tijdonafhankelijk, ook onafhankelijk 
is van de frequentie was het nodig de WVD eerst te transformeren naar een 
niet-lineaire frequentieschaal, de zgn. kritieke band-schaal. 

De ontwikkelde methodes worden toegelicht aan de hand van een aantal 
voorbeelden. 

Summary 

To display the perceptable information contained by a speech signal, the 
properties of the human ear must be taken into account. This means that a 
spectrotemporal representation should be found that only reveals perceptu
ally relevant information. Physically spoken the Wigner-Ville distribution 
(WVD) appeared earlier to be the best spectrotemporal representation of 
sound. The aim of this project is to adapt this distribution so that the 
result only displays what is of perceptual importance on account of the 
tempora! and spectra! resolution of the ear. 

For this purpose the WVD was convolved in time by a window repre
senting the tempora! resolution of the human ear. It is assumed that this 
resolution is the same in all frequencybands. For the representation of the 
spectra! resolution, the WVD was convolved by a suitable window as well. 
However, to use a both time and frequency independent window, transfor
mation was needed to a non-linear frequencyscale, the so-called criticalband 
scale. 

The developed methodes are illustrated by a few examples. 
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1 Inleiding 

Bij geluid denkt men intuïtief meestal aan een signaal dat is opgebouwd 
uit frequentiecomponenten waarvan, door het niet-stationaire karakter van 
geluid, de bijdragen variëren in de tijd. Om een signaal als zodanig weer te 
geven maakt men gebruik van spectrotemporele representaties: diagram
men waarbij het signaal uitgezet wordt tegen zowel de tijd- als frequentie
dimensie. 

Er zijn verschillende methoden om van een signaal een dergelijk diagram 
op te stellen. Bekend zijn ondermeer het spectrogram en de 'short-time 
Fourier transform'. Deze hebben echter twee grote nadelen. Zo zijn de 
temporele en spectrale resolutie van de resulterende diagrammen afhanke
lijk van elkaar. Bovendien wordt bij deze methoden verondersteld dat het 
signaal stationair beschouwd kan worden binnen een bepaald analyseven
ster. Dit laatste geeft problemen bij snelle transiënten in een signaal die 
bij spraakperceptie nu juist zo belangerijk zijn. 

Een methode die deze problemen niet heeft en fysisch gesproken de 
beste spectrotemporele representatie oplevert is de Wigner-Ville distributie 
(WVD) [2]. Een en ander is in een voorgaande stage onderzocht door Adwin 
Kannekens . De WVD van een geluidssignaal bevat voor het gehoor echter 
nog veel redundante informatie. Doel van deze stage is om aan de hand 
van modellen perceptief irrelevante informatie uit de WVD te verwijderen. 
Hiertoe wordt vooral de aandacht gevestigd op de temporele en spectrale 
resolutie van het gehoor. 

In dit verslag wordt eerst toelichting gegeven bij de gehanteerde distri
butievorm en de implementatie ervan op het VAX-systeem van het IPO. 
Hierna worden algoritmes opgesteld om de genoemde bewerkingen te realis
eren. Vervolgens wordt een toelichting gegeven bij het uiteindelijk ontstane 
programma en de werking ervan getest. Aan de hand van de resultaten 
wordt tenslotte bekeken in hoeverre aan de doelstelling voldaan is . 
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2 De Wigner-Ville distributie 

De WVD X(t, f) is gedefinieerd [2] als de Fourier transformatie van de 
bitemporele representatie van het reële signaal x(t) met de analytische uit
breiding z(t) volgens: 

X(t, f) = z(t + -)z* (t - -)e-21rifT dr !oo r r 

-oo 2 2 

Het analytische signaal z(t) kan uit het reële signaal x(t) en zijn Hilbert 
getransformeerde H { x ( t)} worden ver kregen volgens: 

z(t) = x(t) + iH{x(t)} 

Voor een uitvoerig overzicht van eigenschappen van de WVD en de wijze 
waarop hij toegepast is verwijs ik naar het verslag van Kannekens [3]. Op 
deze plaats is alleen van belang hoe de WVD in discrete vorm tot stand 
komt [l]. Op tijdstip t=0 wordt dit: 

L 

X(O, f) = 2T L w(lT)z(lT)w* (-lT)z* (-lT)e- 4
1riflT 

21=-L 

Hierbij is w(lT) een zgn. analysevenster dat een zo goed mogelijke 
Fourier transformatie dient te bewerkstelligen van het analytisch signaal 
rond t = 0 bij gebruikmaking van de samples van het interval lrl :S L[. 
Duidelijk is dat deze ingreep ook invloed heeft op de kwaliteit van het 
uiteindelijke diagram omdat een begrensde vensterbreedte de spectrale re
solutie nadelig beïnvloedt. In deze studie is een Hamming-venster gebruikt. 

Het door Kannekens geschreven programma 'WVD' produceert een 
WVD in de vorm van een file die informatie bevat over de betreffende 
bemonsteringsfrequentie, intervaltijd en vensterbreedte, en een tweedimen
sionaal array waar de berekende WVD-waarden in staan. Op dit array 
zullen de berekeningen uitgevoerd worden die tot het eindresultaat moeten 
leiden. 
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3 Numerieke bewerking 

De wijze waarop geluid waargenomen wordt en vooral de bewerking die het 
oorspronkelijke signaal hierbij ondergaat kan onderverdeeld worden in een 
temporeel- en spectraal gedeelte. In de loop van de jaren is getracht aan 
de hand van experimenten modellen op te stellen waarin deze bewerking 
tot uiting komt. De voor deze stage belangerijkste resultaten op dit terrein 
liggen op het terrein van het temporele venster en de kritieke bandfilters. 

3.1 Het temporele venster 

3.1.1 Model 

Experimenten tonen aan dat bij het gehoor de intensiteit van geluid geïnte
greerd over een tijdsinterval waargenomen wordt waarbij bovendien enige 
vertraging ontstaat. Dit duidt op het bestaan van een zgn. temporeel 
venster: een intensiteit wegende karakteristiek als functie van de relatieve 
tijd (ten opzichte van het waarnemingsmoment). 

In Moore e.a. [4] is dit temporele venster experimenteel bepaald bij 
verschillende toonhoogten en intensiteiten. Bovendien is getracht een ana
lytische uitdrukking te geven voor dit venster door middel van curve-fitting 
van verschillende modellen. Als belangerijkste resultaten kunnen genoemd 
worden: 

• Het venster is asymmetrisch; 

• Bij afnemende instensiteit van het signaal neemt de vensterbreedte 
iets toe; 

• Het venster is vrijwel identiek bij frequenties van 500 Hz tot 2 kHz. 

Als analytisch model voor het temporele venster blijkt een zgn. afge
ronde exponentieële functie het beste te voldoen: 

Hier is 7 de absolute tijd vanaf het waarnemingsmoment, w de gewichts
constante voor beide exponentfuncties en de constanten Tp en T8 bepalen de 
vorm van deze functies. In [4] zijn de waarden van de constanten gegeven 
waarbij dit venster het beste overeenkomt met de meetgegevens: 
Tpl = 5.8 ms, Tsl = 30 ms, Tpu = 3 ms, Tsu = 15 ms en w = -39 dB. 
De indices u en l geven de constanten aan voor resp. de opgaande en neer
gaande flank van het venster. 
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3.1.2 Algoritme 

Op grond van de besproken resultaten wordt er van uit gegaan dat het 
temporele venster constant is binnen het hoorbare frequentiegebied. Om
dat bovendien het venster onafhankelijk is van de tijd dienen de afzon
derlijke frequentiecomponenten x,(t) van de WVD alleen met dit venster 
geconvolueerd te worden: 

Dit is numeriek vrij eenvoudig als volgt te berekenen. Omdat het WVD
array beschouwd moet worden als een fragment van een groter signaal, die
nen aan het begin en eind (waar het venster 'uitsteekt') nullen toegevoegd te 
worden. Nu bestaat de distributie uit ongeveer 128 frequentiecomponenten 
van maximaal 512 tijd-samples. Bovenstaande convolutie in het tijddomein 
blijkt zeer lang te duren. Het ligt voor de hand om deze convolutie in het 
frequentiedomein uit te voeren. X f ( 1,0), de Fouriergetransformeerde van 
x,(t), wordt vermenigvuldigd met de functie W(1,0), waarna het resultaat 
wordt teruggetransformeert. 

3.2 Het spectrale venster 

3.2.1 Model 

Evenals in het temporele geval kan men in het frequentiedomein vensters on
derscheiden waardoor de resolutie van het menselijk gehoor wordt bepaald. 
Deze vensters werken als banddoorlaatfilters rond een centrale frequentie 
met een bandbreedte die afhankelijk is van deze frequentie. Deze band
breedte staat bekend als de zgn. kritiekebandbreedte. 

Al geruime tijd heeft men onderzocht hoe deze als functie van de centrale 
frequentie beschreven kan worden. Een meer recent onderzoek waarin deze 
functie is bepaald is van Moore en Glas berg [5]. Zij introduceren het begrip 
equivalente rechthoekige bandbreedte (ERB) en benaderen de filtervorm 
met: 

V(g) = (1 - r)(l + pg)e-pg + r 

Hier is g de relatieve frequentieafwijking 7 van de centrale frequentie 
f. De constante r bepaald de vorm van het filter en p is gerelateerd aan de 
ERB volgens: ERB= 4 / p. Deze bandbreedte kan men interpreteren als de 
al eerder genoemde kritieke-bandbreedte . In [5] wordt hiervoor gevonden 
als functie van de centrale frequentie f (in kHz): 

ERB = 6.23f2 + 93.39f + 28.52 
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In de psycho-akoestiek wordt een frequentieschaal gebruikt waarop de 
bandfilters zich qua vorm en bandbreedte constant manifesteren. In dit 
geval leidt dit tot een ERE-schaal volgens: 

1 
f + 0.3121 E(f) = 11.171n f . + 43.0 + 14.675 

Ook hier f in kHz. De laatste constante zorgt ervoor dat E(0) = 0. 

3.2.2 Algoritme 

Hoewel het spectrale filter tijdonafhankelijk is blijkt uit de paragraaf hier
boven dat het filter afhankelijk is van de frequentie waarop het gecentreerd 
is. Dit betekent dat op een Hertz-schaal Fouriertransformatie niet het juiste 
resultaat oplevert. Ook hier blijkt numerieke filtering van in dit geval de 
tijdcomponent Xt(f) van de WVD met het venster V (!) een tijdrovende 
aangelegenheid. Om toch via transformaties en vermenigvuldigingen tijd
winst te boeken zal dus op een ERE-schaal gewerkt moeten worden. Al 
eerder is gesteld dat op deze schaal de bandfilters op equidistante punten 
wel gelijkvormig zijn. Hiertoe wordt door middel van een 4-punts Lagrange 
interpolatie [6] een WVD-tijdcomponent Xt(E) bepaald. De berekening 
wordt nu: 

Na de terugtransformatie kan eventueel weer via interpolatie teruggere
kend worden naar een Hertz-schaal. 
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4 Het testen van de algoritmes 

4.1 Testprocedure 

De algoritmes beschreven in het vorige hoofdstuk zijn in een programma 
verwerkt dat geschreven is met behulp van de Pascal-compiler die op de 
VAX van het IPO draait. Van dit programma, FLT.EXE, staan opbouw 
en handleiding beschreven in de appendix. 

Om de werking van de algoritmes te controleren worden met het be
staande programma WVD .EXE testdiagrammen aangemaakt om deze ver
volgens met FLT spectraal en/of temporeel te filteren. Met behulp van 
het programma PLOTWVD kunnen vervolgens de resulterende WVD's 
bekeken worden en beoordeeld in hoeverre de resultaten overeenkomen met 
de verwachtingen. 

Het ligt voor de hand om test-WVD's te genereren van een FM-toon die 
een voor spraak representatief frequentiebereik omvat, al dan niet voorzien 
van een tweede FM-toon die in de distributie een interferentie patroon 
veroorzaakt. Op deze wijze kan over een groot bereik de responsie worden 
getest op alle frequentiecomponenten en bovendien kan worden bekeken wat 
het resultaat is van de bewerking van de distributies. 

Voor de testpatronen worden signalen met een lengte van 25.6 tot 51.2 
ms en een bandbreedte van 5 kHz gebruikt. Bij de berekening van de 
distributies worden analysevensters van 12.8 ms gebruikt. 

4.2 Resultaten 

In figuur 1 is de WVD van een FM-toon te zien. In de daarop volgende 
fig uren 2 en 3 is het resultaat te zien van resp. het temporele en het 
spectrale filter. Opgemerkt dient te worden dat bij spectrale filtering het 
resultaat steeds op een ERE-schaal weergegeven wordt (zie vorige hoofd
stuk). Het temporele venster voldoet hier aan 3.1.2. De haperige structuur 
is te wijten aan de beperkte resolutie van de WVD. Bij het spectrale venster 
is bij lage frequenties ook de filterende werking volgens 3.2.2 te zien. Bij 
hoge frequenties lijkt een soort afvlakking op te treden die niet gewenst is. 
Het verschijnsel is te verklaren door informatie verlies bij de interpolatie 
van een Hertz naar een ERE-schaal: bij hogere frequenties geldt 1 ~ 1 > 1. 
Hierdoor zullen opeenvolgende punten in Hz op een ERE-schaal verder uit 
elkaar liggen dan bij lagere frequenties. De WVD is bij hogere frequenties 
dan te laag bemonsterd in de zin van Nyquist. Dit uit zich dus op een 
ERE-schaal in een toenemende afvlakking. In figuur 4 is te zien dat dit ef
fect, indien eerst een temporele filtering is uitgevoerd, minder opvalt omdat 
hierdoor bij niet stationaire signalen min of meer een vergroting van die 
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momentane bandbreedte ontstaat. Het probleem zou fundamenteel allen 
verholpen kunnen worden door de berekening van meer interpolatiepunten. 
Dit zou in de frequentierichting echter op meer dan 128 punten komen, 
hetgeen de gebruikte displaymogelijkheden te boven gaat. 

In de figuren 5 en 7 zijn twee FM-'wiggen' gegenereerd die, zoals te zien 
is, interferentiepatronen opleveren in resp. het tijd- en frequentiedomein. 
In figuur 6 blijkt dat door het temporele venster deze fluctuaties naar 
verwachting geheel verdwijnen (ze zijn dus niet te horen). In figuur 8 is 
duidelijk te zien dat fluctuaties, indien ze voldoende klein zijn ten opzichte 
van de kritieke bandbreedte, op een gegeven moment uitgesmeerd worden. 
Ook dit voldoet aan de verwachtingen. 

Het effect van filtering in zowel frequentie- als tijddomein is te zien in 
figuren 10 en 12. Allereerst wordt een WVD gemaakt van twee opeenvol
gende pulsen ( fig. 9). Het resultaat ( fig. 10) toont dat van het repeterende 
karakter niets meer over is gebleven omdat beide pulsen binnen een tem
porele vensterbreedte vallen. Wat overblijft is een enkele pulsatie. Tenslotte 
twee stationaire sinustonen (fig. 11). In figuur 12 is te zien dat ook hier 
de gemoduleerde frequentiecomponent door het temporele venster wegvalt. 
De twee stationaire componenten blijven, hoewel uitgesmeert, behouden 
omdat hun onderlinge afstand groter is dan de kritieke bandbreedte. Men 
neemt in dit geval dus twee aparte tonen waar. 

Tot slot worden de WVD 's van enkele gesampelde spraaksignalen gefil
terd (figuren 13 tot 16). Het gaat hier om zgn. klinkerinzetten. Hoewel bij 
de berekening van de distributies hoge frequenties opgewaardeerd zijn ten 
opzichte van de lage (pre-emfase) is te zien dat deze toch nog slecht naar 
voren komen. De oorzaak kan gezocht worden, voor zover deze zonder in
terpretatie van de bewuste spraaksignalen mogelijk is, in de manier waarop 
de uiteindelijke waarden op het scherm worden getoont (het programma 
PLOTWVD gebruikt niet meer dan 16 grijstinten). Ook is het mogelijk 
dat het al eerder waargenomen informatieverlies door interpolatie hieraan 
bijdraagt. Maar omdat bij gegenereerde niet-stationaire signalen (figuren 9 
en 11) dit verschijnsel nauwelijks waarneembaar is, zal de oorzaak gezocht 
moeten worden in zowel de aard van het signaal als de wijze waarop de 
resultaten weergegeven worden op de monitor. 
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Figuur 1: WVD van een FM-toon 

Figuur 2: FM-toon, temporeel gefilterd 

Figuur 3: FM-toon, spectraal gefilterd 
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Figuur 4: FM-toon, temporeel en spectraal gefilterd 

Figuur 5: FM-wig 1 

Figuur 6: FM-Wig 1, temporeel gefilterd 
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Figuur 7: FM-wig 2 

Figuur 8: FM-Wig 2, spectraal gefilterd 

Figuur 9: Twee opeenvolgende pulsen 
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Figuur 10: idem, gefilterd 

Figuur 11: Twee stationaire sinustonen 

Figuur 12: idem, gefilterd 
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Figuur 13: WVD van de klinkerinzet 'mi' 

Figuur 14: idem, gefilterd 

Figuur 15: Klinkerinzet 'nu' 
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Figuur 16: idem, gefilterd 
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5 Conclusies 

Aan de hand van de in het vorige hoofdstuk besproken resultaten en de 
doelstelling die aan het begin aangegeven is kan men het volgende conclu
deren: 

1. Het blijkt mogelijk om een model voor zowel de temporele als de spec
trale resolutie van het menselijk gehoor toe te passen op een Wigner
Ville distributie van een spraaksignaal; 

2. In het temporele geval is het mogelijk om d.m.v. Fourier transfor
matie een snel algoritme op te stellen dat aan dit model voldoet. 
Fouten die hierdoor ontstaan zijn klein. Voor zover ze aanwezig zijn 
kunnen ze door een juiste keuze van het te analyseren interval omzeilt 
worden; 

3. In het spectrale geval is eenzelfde algoritme op te stellen. Een te 
lage bemonsterings frequentie kan echter bij hoge frequenties tot in
formatieverlies leiden wat zich uit in afvlakking van de WVD; 

4. De algoritmes zorgen bij gegenereerde niet-stationaire signalen voor 
een duidelijk beeld van datgene wat op grond van de modellen waar
neembaar is; 

5. Een juiste interpretatie van geteste spraaksignalen en de manier waar
op resultaten uiteindelijk op het beeldscherm komen, moeten uitein
delijk zorgen voor een betere kwaliteit van deze resultaten. 

Tenslotte wordt gewezen op het feit dat alle algoritmes vervangen kun
nen worden door hun convolutie-varianten waarbij geen transformaties voor
komen. Dit kost aanzienlijk meer rekentijd maar sluit fouten als bij punt 3 
grotendeels uit. 
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Bijlagen 

A Programmaopbouw 

De in dit programma ontworpen algoritmes zijn verwerkt in het programma 
'FLT'. Het is geschreven op de Pascal-compiler die werkt op het VAX
systeem van het IPO. Hier volgt een beschrijving van de procedures en 
functies van het programma zoals deze in de listing opgenomen zijn. 

FFTR Een externe procedure die de Fouriertransformatie bepaalt van een 
reëel signaal. 

BARK Deze functie geeft van het argument (in Hertz) de overeenkomende 
waarde op de ERB-schaal, gebruikt voor het maken van interpolatie
tabellen. 

HERTZ De inverse BARK-functie. 

INIT Initialisatie procedure die constanten berekent voor snelle bereke
ning van o.m. bovenstaande functies. 

MAKTMPWIN Deze procedure creëert het temporele venster en ver
volgens de Fouriertransformatie hiervan. 

TMPWIN Deze procedure voert bij een gegeven frequentie de temporele 
filtering uit op de WVD. 

MAKFRQWIN In deze procedure worden meerdere zaken uitgevoerd. 
Een tabel wordt aangemaakt die de Lagrange Hertz-ERB interpolatie 
moet gaan uitvoeren. Eventueel ook voor de inverse hiervan. Boven
dien wordt het spectrale filter berekend en Fourier getransformeerd. 

FRQWIN Hier wordt op een gegeven tijdstip de spectrale filtering uit
gevoerd. Het resultaat, normaliter op ERB-schaal, kan eventueel naar 
Hertz omgerekend worden. 

Het programma verloop ziet er dan in grote lijnen als volgt uit: 

1. inlezen van de object WVD; 

2. INIT; 

3. MAKTMPWIN, TMPWIN voor alle f; 

4. MAKFRQWIN, FRQWIN voor alle t; 

5. wegschrijven resultaat. 

Het programma zelf voorziet in optioneel gebruik van stap 3 en 4. Voor 
het gebruik zie de volgende bijlage. 
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B Programma handleiding 

Het programma FLT bewerkt Wigner-Ville distributies die gemaakt zijn 
met het programma WVD of de variant WVE. Deze laatste past pre-emfase 
toe, met name bedoeld voor distributies van spraaksignalen. Met het pro
gramma PLOTWVD kan een WVD, al dan niet gefilterd, op het beeld
scherm bekeken worden. 

Na het opstarten van het programma FLT dient de file-naam van de te 
filteren WVD ingevoerd te worden alsook de file-naam waar de resulterende 
distributie naar weggeschreven moet worden. Het programma geeft nu 
verschillende waarden die betrekking hebben op het formaat van de WVD. 
De file wordt ingelezen. 

Dan kan aangegeven worden of er temporeel gefilterd moet worden. Zo 
ja, dan wordt het percentage berekende frequentiecomponenten gedurende 
deze berekening weergegeven. 

Vervolgens kan aangegeven worden of de WVD spectraal gefilterd moet 
worden. Is dit het geval, dan kan men opgeven of het resultaat op een ERB 
of HERTZ-schaal weergegeven moet worden. Het laatste geval duurt iets 
langer. Ook hierbij wordt het percentage voltooide berekeningen aangege
ven. 

Tot slot wordt de WVD weggeschreven in de eerder opgegeven file . 
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