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Samenvatting. 

Aan het Instituut voor Perceptie Onderzoek, een samenwerkings- ver

band tussen de Technische Universiteit Eindhoven en het Philips 

Natuurkundig Laboratorium, is in het kader van een TUE-stage program

matuur ontwikkeld ten behoeve van onderzoek naar spraak- synthese en 

spraakmanipulatie. 

De ontwikkelde programmatuur betreft een modificatie van een bestaand 

systeem dat in staat is om spraaksignalen pitch-synchroon te segmen

teren. Deze segmentatie kan gerealiseerd worden door naar extrema te 

zoeken in de lopende kwadratensom van het LPC-residu. Het LPC-residu 

wordt met behulp van de covariantiemethode bepaald. 

De aldus verkregen segmentatie is echter niet foutloos. Er is een 

algoritme geschreven dat, op basis van een vergelijking van de gevon

den pitchperiodeverdeling en de bekende grondtoonhoogte, deze fouten 

voor een groot deel kan detecteren en corrigeren. Bovendien is de in 

de programmatuur gebruikte datastructuur geoptimaliseerd. 

De gerealiseerde aanpassingen zijn wat betreft programmastructuur een 

verbetering, het programma wordt echter niet sneller daar het een 

aanpassing van datastructuur betreft . Uit tests blijkt dat er minder 

fouten optreden dan bij de onaangepaste programmatuur. 
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1. Inleiding. 

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek is een stichting die zich 

bezighoudt met de bevordering van zuiver en toegepast wetenschap

pelijk onderzoek op het gebied van de perceptie en aanverwante gebie

den. Het IPO is een samenwerking tussen de Technische Universl telt 

Eindhoven en het Natuurkundig Laboratorium van Philips. 

In het spraakonderzoek worden gereedschappen gebruikt waarmee ver

schillende eigenschappen van spraak gemani puleerd kunnen worden. 

Hierbij moet voornamelijk worden gedacht aan software die wordt inge

zet om bijvoorbeeld tempo, luidheid en toonhoogte van spraak te 

beïnvloeden. In het kader van deze TUE-stage is werk verricht om een 

dergelijk stuk gereedschap, het programma Pitch- Polnt-Determlnation 

(PPD), te optimaliseren. 

Met behulp van Linear Predictive Coding (LPC) ((1), (2)) is het moge

lijk om menselijke spraak te coderen en te synthetiseren. LPC levert 

spraak met een goede verstaanbaarheid. Een nadeel van op LPC geba

seerde syntheses is het mechanische karakter en de onnatuurlijkheid 

van de gerealiseerde spraak . 

Een al ternatieI voor LPC is de nieuwe techniek 'Pitch Synchronous 

Overlap Add' (PSOLA) (3). Hiermee kunnen eigenschappen van spraak 

gemanipuleerd worden. PSOLA is interessant wegens de hoge kwaliteit 

van de spraak. 

Voor PSOLA is er behoefte aan programmatuur die in staat is om een 

fragment spraak te verdelen in pi tchsynchrone segmenten. Onder een 

dergelijke segmentatie wordt het volgende verstaan: Een spraaksignaal 

vindt zijn oorzaak in luchtstromingsprocessen door de glottis. De 

stromende lucht wordt door de stembanden in trilling gebracht. Een 

fundamentele periode van dit signaal wordt gevormd door het verschil 

in tijd tussen de opeenvolgende sluitingen van de stembanden. Een 

spraaksignaal is dan een aaneenschakeling van deze perioden. De reel-
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proke waarde van deze periode vormt de grondtoon: de pitch. Een 

pitchsynchrone segmentatie is dan niets anders dan de verdeling van 

spraak in deze fundamentele perioden. 

Bij het IPO is programmatuur ontwikkeld die deze pitchsynchrone seg

mentatie realiseert. Deze software, het programma PPD,voldoet echter 

niet aan de eisen zowel qua structuur als qua prestatie: De gebruikte 

datastructuren passen slecht bij de feitelijke structuur van de data 

en de gevonden segmentatie is verre van foutloos. Het doel van deze 

stage is dan ook: het optimaliseren van de structuur en verbeteren 

van de prestaties van de bestaande programmatuur. 

De indeling van dit verslag is als volgt: In hoofdstuk 2 wordt inge

gaan op de grondslagen van LPC en wordt gekeken naar methoden om tot 

een pltchsynchrone segmentatie te komen. In hoofdstuk 3 wordt de 

nieuwe datastructuur van het programma PPD toegelicht. Hoofdstuk 4 

kijkt gedetailleerd naar een aantal belangrijke procedures van PPD. 

Namelijk naar de procedure die de pitchsynchrone segmentatie reali

seert, naar de procedure die deze segmentatie corrigeert en naar de 

grafische editor waarmee de gevonden segmentatie handmatig veranderd 

kan worden. In hoodstuk 5 worden de resultaten besproken die de 

verschillende tests hebben opgeleverd. 
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2 . Grondslagen. 

2. 1 Het bron-filtermodel voor spraakproductie. 

Spraak wordt gekenmerkt door een aantal perceptieve grootheden zoals 

luidheid, timbre en toonhoogte. Voor stationaire geluiden kunnen we 

een aantal fysische eigenschappen aangeven die verbonden zijn met de 

daarbij horende perceptieve grootheden: 

1.De amplitude of de energie van het signaal. Deze grootheid 

bepaalt grotendeels de waargenomen geluidssterkte. 

2.De periodiciteit of het ontbreken ervan bepaalt of een 

geluid als stemhebbend of stemloos wordt ervaren. 

3.De grondtoon F van een periodiek signaal hangt nauw samen 
0 

met de waargenomen toonhoogte. 

4. In de omhullende van het korte-termijn energiespectrum van 

het spraaksignaal is een formantstructuur waarneembaar. De 

vorm van de omhullende en de plaats van de formanten bepaalt 

het timbre van de waargenomen spraak. 

Het bron-filtermodel voor spraakproductie is een model waarmee deze 

aspecten van spraakgeluid gemanipuleerd kunnen worden. Uit een stuk 

spraak worden parameters afgeleidt (o.a. via LPC, zie verder) die dit 

model sturen. Men spreekt van een synthese. In afbeelding 1. 1 is dit 

model weergegeven. 

In dit model herkennen we een aantal functionele eenheden: 

1.Bron: Deze bestaat uit een tweetal generatoren, een pulsgenerator 

en een ruisgenerator. De pulsgenerator wordt gebruikt indien het 

actuële stukje spraak stemhebbend is en de ruisbron wordt gebruikt in 

het geval van stemloze spraak. De keuze tussen de twee bronnen wordt 

vastgelegd door de schakelaar V/UV (Voiced/UnVoiced). Tenslotte wor

den de impuls- en ruisgenerator gevolgd door een versterker die de 

luidheid van de spraak regelt. 
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2. Fll ter: Dl t filter verdisconteert de formantstructuur die in de 

oorspronkelijke spraak aanwezig was. Bovendien worden hier de effec

ten van straling aan de mondopening ( +6dB/oct) en de in amplitude 

afnemende hogere harmonischen van de stembandtrilling (-12dB/oct) 

verdisconteerd. Een stuk spraak wordt verdeeld in een aantal korte 

segmenten, b.v. ter lengte 10 ms. Per segment wordt dan een analyse 

uitgevoerd om de juiste parameters te verkrijgen waarmee vervolgens 

het bron-filtermodel gestuurd kan worden. Een zeer populaire analyse

methode is Linear Predictive Coding (LPC). 

F0 VUV G 

fQÈ}J--
: 1 ruis ~ 1 

F1~ F282 ... Fk~ 

----8k-~ 
-1/- 1 luid-

t spreker 
1 1 

L------------.J L------ - __ _J 
bron filter 

Afbeelding 2 . 1: Het bron-filtermodel voor spraakgeluid. 

2 . 2 Linear Predictive Coding. 

Met behulp van Linear predictive coding (LPC) tracht men uit spraak 

die parameters te halen die nodig zijn voor het bron-filter model . 

Dl t gebeurt op basis van lineaire predictie: de waarde van een 

spraaksample wordt geschat op basis van een lineaire combinatie van 

voorgaande samples. 

In het algemeen geldt voor de uitgang van een causaal digitaal fll 

ter: 

M 

e(n) = L a
1
s(n - 1) 

l=O 

6 

M 

= s(n) + L a
1
s(n - 1) 

l=l 

a = 1 
0 

(1) 



Waarin s(n) het ingangssignaal is. De coëfficiënten a kunnen worden 
l 

bepaald aan de hand van de extra eis: minimaliseer de kwadratensom 

van het uitgangssignaal van het filter. 

Oftewel: 

minimaliseer E = l e 2 (n), n
0
< n < n

1 
n 

Dit is equivalent met [1], [2]: 

M M 

= E E 
l =OJ=O 

n 
1 

a c a , met c = ' s ( n - i ) s ( n - j ) 
l lJ J lJ l 

n=n 
0 

(2) 

(3) 

Hierin is c de ( i - j )de autocorrelatie van het ingangssignaal. 
l J 

Uitdrukking (3) laat zien dat E een kwadratische vorm heeft. 

Minimalisatie van deze vergelijking wordt verkregen door de partiële 

afgeleide naar a te nemen en deze gelijk nul te stellen. Hieruit 
k 

volgt: 

- C 
Ok 

k = 1,2, ... ,M (4) 

De onbekende coëfficiënten a worden uit (5) opgelost. In de litera-
1 

tuur [ 1] noemt men dit de covariantiemethode indien, gegeven het 

ingangssignaal s(n) = { s(O),s(l), . . . ,s(N-1)}, de fout E geminimali

seerd wordt over het interval [M,N-1] (dus door te stellen: n =Men 
0 

n = N-1 ) en alle ingangssamples worden gebruikt om de elementen in 
1 

de covariantiematrix c te bepalen. 
l J 

Bij LPC bepalen deze coëfficiënten het analysefilter. Het analyse 

filter zal de energie aan zijn uitgang minimaliseren. Uit het analy

sefilter kan een synthesefilter worden bepaald. Als het analysefilter 

wordt gekarakteriseerd door zijn overdracht A(z), dan geldt voor het 
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synthesefilter: 

H(z) = 1 

A(z) 
(5) 

Als we dl t synthesefil ter exciteren met gestyleerde signalen (voor 

stemhebbende spraak: pulstrein, voor stemloze spraak: witte ruis) dan 

genereren we een spectrum dat bij benadering overeenkomt met dat van 

de originele spraak. Normaal gesproken worden b.v. elke 10 ms de 

coëfficiënten van de filters bepaald. Per 10 ms worden deze parame

ters opgeslagen,samen met stemloos/stemhebbend-indicatie, luidheids

indicatie en grondtoon. Het totaal van deze parameters stuurt het 

bron-filter model tijdens synthese van spraak. 

Bij de bestudering van het uitgangssignaal van het analysefilter, het 

residu, valt op dat dit signaal ongeveer nul is, uitgezonderd momen

ten van extreme exitatie. Het restsignaal e(n) is op te vatten als de 

fout die gemaakt wordt bij het voorspellen van de waarde van een 
I\ sample s(n) op basis van de voorgaande samples: 

I\ s(n) 
K 

= E 
k=l 

a s(n - k) 
k 

De fout die gemaakt wordt bij deze voorspelling is: 

K 

e' (n) = s(n) - ~(n) = s(n) - L aks(n - k) 
k=l 

(6) 

(7) 

Minimaliseren van e' (n) levert dezelfde coëfficiënten als (4), doch 

nu voorzien van een minteken. Hieruit volgt precies het 

synthesefilter. 

2.3 Pitch-synchrone segmentatie 

Zoals al eerder is vastgesteld dient het spraaksignaal opgesplitst te 

worden in segmenten die nauwkeurig overeenkomen met de momentane 
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l 

l 

grondtoonperiode: de pitchperiode . In afbeelding 2.3 . 1 is zo'n verde-

1 ing aangegeven. 

0 tiM (a,) 

lrror aiqul 

0 tia• (aa) 
Afbeelding 2.3 . 1: spraaksignaal met pitch-synchrone segmentatie . 

Om een dergelijke verdeling te realiseren dienen bekend te zijn: 

- het moment waarop de pitchperiode begint. 

- de lengte van de pitch-periode. 

Uit de literatuur [4], [5] blijkt dat een geschikt moment voor het 

begin van een dergelijke periode het moment van glottale sluiting is. 

Dit wordt duidelijk als we een spraakfragment vergelijken met het 

bijbehorende glottale bronsignaal. Zie afbeelding 2.3.2. Het glottale 

bronsignaal is een afbeelding van de opening van de stembanden als 

functie van de tijd. 

' 
0 25 50 75 

time (rns) 

Afbeelding 2.3.2: Stemhebbend spraakfragment (boven) en het glottale 

9 
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bronsignaal (onder). 

Het probleem verschuift nu naar het vinden van dit moment. In de 

literatuur vinden we twee methoden. 

Methode 1: Volgens Strube [5] kan de determinant van een autocova

riantiematrix gebruikt worden om het moment van glottale opening te 

vinden. Hier is lineaire predictie de basis. Maxima in de determinant 

leggen de momenten van glottale opening vast. Volgens Wong [4] is er 

echter geen exact mathematisch verband tussen maxima in de determi

nant en de momenten van glottale opening. Bovendien moet het tijd

venster klein zijn anders wordt het verloop van de determinant te 

gelijkmatig en is het moeilijk om het maximum nauwkeurig te bepalen. 

Methode 2: Wong [4] gaat uit van een model voor de resonantieholte, 

het bronsignaal en het stralingseffect aan de mond. Met behulp van 

dit model constateert hij dat het spraaksignaal een vrij uitdempende 

trilling is zolang de stembanden gesloten zijn. Als op dit signaal 

een LPC-analyse wordt toegepast is de uitgang van het analysefilter 

gelijk nul zolang de stembanden zijn gesloten. Wong laat een tijdven

ster over het residu lopen om aldus een 'lopende' . kwadratensom te 

genereren. Zodra de stembanden geopend worden is het spraaksignaal 

geen vrij uitdempende trilling meer en zal de kwadratensom van het 

residu ongelijk nul worden. Daar waar de kwadratensom van nul ver

schilt legt Wong de momenten van glottale opening en sluiting. Wong 

doet de volgende aannames [8]: 

1. Spraak kan beschreven worden met behulp van een lineair model. 

2. De resonantieholte kan met behulp van een filter worden gemodel

leerd. 

3 . De stembandtrilling vertoont duidelijke openingen en sluitingen. 

In het algemeen gelden deze aannames niet voor spraak en daarom is de 

geldigheid van Wong's afleiding beperkt. Een methode, ontwikkeld door 

Eggen [8], is wel in staat om de momenten van glottale sluiting vast 

te leggen. In afbeelding 2.3.3 is weergegeven hoe deze methode werkt. 
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a., elt) 

bJ 

' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: to 
1 
1 
1 

1 1 

1

1 : ,, 

G,J E(~} ------+---i-i --'-------
1 1 I 
1 1 I 

1 

t 

Afbeelding 2.3.3: a) Impuls op t=t
0

, b) Schuiven met het 

tijdvenster. c) Total squared error. (form.2, pag.7) d) Gefilterd 

resultaat. 

In afbeelding 2.3.3 is te zien hoe het excitatiemoment gevonden kan 

worden. Er wordt uitgegaan van een pulsvormige excitatie (2.3.3.a). 

Vervolgens wordt volgens (2) de 'total squared error' bepaald over 

een venster ter lengte lencovar. Dit venster wordt steeds een sample 

verschoven en levert dus E(t) op (of E(n) met n samplenummer). De 

• total squared error' wordt gefll terd met behulp van een 

'moving-average'-filter. En uit 2.3.3.d volgt dan: 

t = t 
puls max 

11 

1 lencovar 
2 

(8) 



Het te gebruiken algorithme wordt nu duidelijk: Bepaal van een frag

ment stemhebbende spraak het LPC-residu. Laat over dit residu een 

tijdvenster lopen en bepaal de lopende kadratensom volgens: 

n+K 

E(n) = [ e2 (J) (9) 
j=n 

Het foutsignaal E(n) wordt vervolgens gefilterd met behulp van een 

'moving average'-filter. Zie ook Hoofdstuk 4. 2 voor meer details van 

dit filter. In dit gefilterde signaal wordt gezocht naar extrema. En 

volgens afbeelding 2. 3. 3 vinden we het moment van exi tatie (of het 

moment van glottale sluiting) een half tijdvenster vóór het extreem. 

Het resultaat van deze bewerking is te zien in afbeelding 2. 3. 1 

(onder). Hier is de genormeerde en gefilterde kwadratensom weerge

geven. De markers bepalen de momenten van glottale sluiting. 
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3 . Datastructuur. 

3. 1 Eisen. 

Als er een groot aantal gegevens moet worden vastgelegd is de wijze 

waarop dl t gebeurt van groot belang . Immers, een keuze van 

datastructuur die niet in overeenstemming is met de aard van de data 

kan nadelige gevolgen hebben voor de snelheid en eenvoud van de 

programmatuur. 

In het programma Pitch-Point-Determination moeten de volgende 

gegevens worden vastgelegd: 

1. Een onbekend aanl.:il extrema uit een rij getallen van onbekende 

lengte. 

2. Van elk extreem dient vastgelegd te worden: 

- het samplenummer 

de aard van het extreem (primair maximum, secundair maximum) 

- de fout van elk extreem, d . w.z . de amplitude van het residu 

- het feit of het extreem geaccepteerd wordt of niet 

- de stemhebbend/stemloos-indicatie 

3. Een aantal rijen getallen waarvan het maximum aantal elementen 

goed af te schatten is . 

Eisen no . 1 

structuur . 

en no.2 impliceren een gecombineerde pointer/record

Aan eis no . 3 kan voldaan worden door het declareren van 

een aantal arrays. Een array-structuur voor eis no. 1 ligt niet voor 

de hand daar het aantal extrema pas na afloop van het programma be

kend is. Het aantal elementen in een array moet in PASCAL vooraf 

worden vastgelegd. In dat geval zou een zeer groot array moeten wor

den gedeclareerd dat gemiddeld slecht bezet zou zijn. Dat is bijzon

der oneconomisch wat geheugenruimte betreft. Door gebruik van een 

record-structuur zijn alle grootheden die bij een extreem horen sa

menhangend vastgelegd. Dit levert eenvoudigere programmatuur op. Voor 

details zie appendix 3 . 

13 



3.2 Implementatie. 

De extrema die door het algorithme worden gevonden worden opgeslagen 

in een linked list. In de volgende afbeelding is de gebruikte 

record-invulling gegeven. 

identification = ( prim_max,prim_min,sec_max,sec_min,first); 

list= Aextreme_data; 

extreme_data = RECORD 

sample 

nature 

error 

accept 

voice 

next 

END; 

int2; 

identification; 

REAL; 

BOOLEAN; 

BOOLEAN; 

1 ist; 

Afbeelding 3.2. 1: Implementatie pointer/record-structuur . 

Het type identification is een 'enumerated type'. Hiervan wordt later 

in de RECORD-declaratie gebruik gemaakt om in een veld de aard van 

het extreem vast te leggen. De allereerste variabele uit de lijst 

krijgt het label 'first' opgehangen. Verder worden in het RECORD 

opgeslagen: 

1. sample 

2. nature 

3. error 

4. accept 

s. voice 

6. next 

nummer van het monster. 

aard van het extreem. 

waarde van de lopende kwadratensom van het residu. 

TRUE indien dit extreem terecht is geaccepteerd, 

anders FALSE. 

TRUE indien dit extreem in een stemhebbend segment 

valt, anders FALSE. 

Pointer die naar volgende variabele wijst. 

14 



Bij het opbouwen van een sequentiële lijst worden normaal gesproken 

nieuwe elementen vooraan in de lijst toegevoegd. Hier is het echter 

noodzakelijk om nieuwe elementen achter aan de lijst toe te voegen. 

Bij het doorlopen van de lijst moeten de samplenummers immers steeds 

toenemen . Daar elk nieuw gegenereerd extreem rechts ligt van zijn 

voorgangers, dus een hoger samplenummer heeft, moet dit nieuwe ex

treem wel achter aan de lijst aansluiten. Hiertoe is een extra poin

ter ingevoerd: FOOT. FOOT wijst altijd naar het laatste record in de 

lijst. Afbeelding 3. 2.2 laat zien dat een nieuw record eenvoudig 

kan aansluiten . 

New(list); { creeer nieuwe variabele) 

footA.next := list; { laat einde van de lijst naar nieuwe 

variabele wijzen) 

foot := list; { laat foot naar einde lijst wijzen) 

footA.next : = NIL; { laat einde lijst naar NIL wijzen) 

Afbeelding 3.2.2: Aansluiten van een record achter aan de lijst. 
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4. Programmastructuur. 

4. 1 Globale opbouw van het programma. 

Met het oogmerk spraak te manipuleren met behulp van computers, wordt 

een stuk spraak bemonsterd en vervolgens in een file opgeslagen. Bij 

het IPO heet zo'n file een N-file. Met behulp van deze file worden 

alle LPC-parameters bepaald. Deze worden opgeslagen in een zogenaamde 

AP-file. In het bijzonder worden in deze AP-file het toonhoogte ver

loop (F -verloop) en de stemhebbend/stemloos-informatie opgeslagen. 
0 

Het programma Pitch- Point-Determination (PPD) werkt in het ritme van 

deze stemhebbend/stemloos-verdeling. Zie afbeelding 4 . 1. 1 voor een 

stemloos/stemhebbend-verdeling van een stuk spraak. 

, ......... 

Afbeelding 4 . 1. l : Stemloos/stemhebbend-verdeling van spraak. 

Een procedure (VUV_SEGMENTS) legt in een array (VUV) steeds het num

mer van het eerste sample van een nieuw segment vast. Als het segment 

stemhebbend is dan staat in het array-element een positief getal, 

anders een negatief getal. Het totaal aantal segmenten (stemloos en 

stemhebbend) staat in de variabele NTL_VUV. Dit wordt duidelijk in de 

programmastructuur, zie afbeelding 4. 1.2. 
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In het geval van een stemloos segment wordt het segment in gelijke 

stukken verdeeld . Een maat voor de lengte van deze stukken komt uit 

de AP-file: de frame-duration (FDR) . Bij het bepalen van de LPC

parameters worden steeds stukken spraak van ongeveer 10 ms bekeken. 

In monsters uitgedrukt is dit de frame-duration. Het verdelen van de 

stemloze stukken gebeurt in de procedure CREATE_UV_LIST. 

Als het segment stemhebbend is dan moet, zoals al in hoofdstuk 2 is 

opgemerkt, het LPC-residu worden bepaald. Over dit residu wordt een 

tijdvenster geschoven. De kwadratensom wordt over dit venster be

paald. In het resulterende signaal wordt naar extrema gezocht. De 

procedure die het residu bepaalt heet COVAR. Deze procedure is een 

deel van de procedure MAXMIN. In MAXMIN wordt het tijdvenster gescho

ven, wordt er gefilterd en wordt naar extrema gezocht. Vervolgens 

worden de gevonden extrema vergeleken met het globale F -verloop uit 
0 

de AP- file. Dat is nodig daar de procedure MAXMIN niet alle extrema 

correct bepaalt. Deze correctie vindt plaats in de procedure RESTORE. 

Vervolgens kunnen de resultaten handmatig gewijzigd worden met behulp 

van een grafische editor. Deze editor is geprogrammeerd in de proce

dure EDITMAX . Tenslotte worden de bij de extrema behorende nuldoor

gangen gezocht en de extrema worden naar een file weggeschreven: de 

PIT-file. (voor een beschrijving van het formaat van de PIT-file zie 

appendix 4). 
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Program PPD(INPUT,OUTPUT); 

VAR { variabele declaratie} 

BEGIN 

initialisatie; 

teller := l; 

VUV_SEGMENTS( ... ,VUV,NTL_VUV, . . . ) ; 

WHILE teller<NTL_VUV DO 

BEGIN 

IF VUV[teller]<O THEN CREATE_UV_LIST 

{ bereken verdeling in stemloos deel) 

ELSE { bereken verdeling in stemhebbend deel) 

BEGIN 

MAXMIN( ... ) ; { COVAR is onderdeel van MAXMIN) 

RESTORE( ... ) ; 

EDITMAX; 

END; 

teller : = teller+ 1; 

END; 

END. 

Afbeelding 4 . 1.2: Globale programmastructuur PPD . 

Voor een afschatting van de complexiteit van dit algorithme zie 

appendix 3 . 

4.2 Procedure MAXMIN . 

De procedure MAXMIN is het hart van de software. Hierin wordt het 

LPC-residu bepaald en wordt er gezocht naar extrema in de lopende 

kwadratensom van het residu. Deze procedure bestond al in het origi

nele programma. De procedure ondersteunt nu de ingevoerde pointer

structuur. De extrema worden gevonden door over de kwadratensom een 

adaptieve drempel te leggen . Extrema die boven deze drempel uitkomen 

komen in aanmerking voor selectie. Bij ieder gevonden extreem wordt 
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een nieuwe dynamische variabele gecreëerd die achter aan de 1 ijst 

aansluit. Globaal werkt de procedure als volgt: Een venster (lengte: 

LENCOVAR) wordt sample voor sample over het stemhebbende segment 

geschoven. Voor iedere vensterpositie wordt het residu en de kwadra

tensom bepaald. De kwadratensom wordt vervolgens gefilterd om de 

procedure minder gevoelig voor kleine fluctuaties te maken. Daartoe 

wordt een monster uit de kwadratensom, r(n), gemiddeld met twee van 

zijn voorgangers. Er geldt dan voor het gemiddelde signaal yge~n): 

Y (n) 
gem 

k-1 

= + [ r(n-1), met hier k=3 
l=O 

(19) 

Deze differentievergelijking geeft aanleiding tot de volgende 

overdracht in het z-domein: 

H(z) = 
y (z) 

gem 

R(z) 

1 -1 -2 
= 3 (1+z +z) 

Met Y (z) en R(z) de z-getransformeerden van y (n) en r(n). 
gem gem 

Jr.! 1 { - Jr.! -2Jr.! } H(e ) = 3 1 + e + e , 

met n = w 
w 

s 

w = samplefreq. 
s 

Waaruit af te leiden valt voor het genormeerde frequentieverloop: 

(20) 

(21) 

(22) 

De overdracht wordt gelijk nul voor r.!=4rr/3. Dit is een laagdoor

laatfil ter dat valt in de klasse van Finite Impuls Response filters 

(FIR-filters). Het beschreven filter wordt ook wel eens 'lopend ge

middelde'-filter (moving average) genoemd. In dit gladgestreken sig

naal wordt nu lokaal naar extrema gezocht. We maken nu onderscheid 
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tussen primaire maxima , secundaire maxima en minima. 

Primaire maxima zijn die extrema die boven de ingestelde drempel 

vallen. Bovendien dienen deze extrema lokaal een maximum te zijn, 

d . w. z. dat ze over een gegeven interval hét maximum moeten zijn. 

Secundaire maxima worden gevonden onder die extrema die wel boven de 

drempel vallen maar die niet voor het volledige interval een maximum 

zijn. Als er drie van deze extrema gevonden zijn dan wordt gezocht 

naar het extreem met de grootste kwadratensom. Het extreem dat hier

aan voldoet wordt dan tot primair maximum gepromoveerd. De andere 

secundaire maxima worden dan uit de lijst gehaald. Volgens [8] vormen 

deze secundaire maxima de momenten van glot tale opening. Tenslotte 

vindt het algoritme een aantal minima. Deze worden opgenomen in de 

lijst . Deze minima worden verder ·~iet meer gebruikt in het verdere 

programma. 

4.3 Procedure RESTORE . 

Het programma PPD roept MAXMIN aan, waar een 'linked list' wordt 

aangemaakt waarin de gevonden extrema zijn opgeslagen. In de praktijk 

blijkt echter dat een tweetal fouten wordt gemaakt door MAXMIN: 

1. Er worden goede maxima ten onrechte afgewezen. 

2. Er worden onjuiste maxima ten onrechte geaccepteerd . 

Er is dus behoefte aan een algorithme dat deze fouten kan detecteren 

en corrigeren. Dit algorithme is geprogrammeerd in de procedure 

RESTORE_LIST, gemakshalve aangeduid met RESTORE. Als een van de twee 

beschreven fouten optreedt, dan heeft dat grote gevolgen voor de 

lokale pitchperiode. Immers, als een maximum wordt gemist dan valt de 

pitchperiode gemiddeld twee maal te groot uit. Wordt een maximum ten 

onrechte geaccepteerd dan valt de pitch daar twee maal te klein uit. 

Detectie van deze fouten, foutieve pitchperioden, kan gebeuren door 

de gevonden pitchperioden te vergelijken met het uit een andere analyse 

bekende F -verloop. 
0 

verloop te bepalen 

Er bestaan veel algori thmen om het grondtoon

[71. Het bij het IPO gebruikte algori thme is 
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geïmplementeerd in het programma JVH (zie LVS-handleiding). 

Het detectle-algori thme werkt als volgt: Het actuele stemhebbende 

segment wordt van begin (pointer: HEAD) tot einde (pointer: FOOT) 

doorlopen. Tegelijkertijd kent men voor het segment (in feite voor 

het gehele stuk spraak) het grondtoonhoogteverloop. Het algori thme 

doorloopt de kwadratensom en het F -verloop als het ware parallel: 
0 

springt men een variabele verder in de lijst dan wordt tegelijkertijd 

bijgehouden welke grondtoon daarbij hoort. Het algorithme springt van 

primair maximum naar primair maximum en kijkt dan terug op het zo

juist afgelegde interval. Dit interval wordt afgezet tegen het grond

toonverloop. De afwijking van dit interval ten opzichte van het 

F -verloop wordt bepaald. Afhankelijk van deze afijking worden extre-
o 

ma toegevoegd of verwijderd. In afbeelding 4. 3. 1 is gedetailleerd 

aangegeven hoe naar de grondtoon wordt gekeken. In afbeelding 4. 3.2 

is de structuur van RESTORE aangegeven. 

e,,itr~rno.. dif/ 

__ .__ _ ___. ___ .....L,. __ _.___4--_,--........ __ ..,____._._____. ___ __._ __ ......_ ___ n. 

ho.ljJif{ 

Afbeelding 4.3. 1: Vergelijking pitchperioden met grondtoonverloop. 
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Procedure RESTORE(declaratie formele parameters); 

VAR { varibele declaratie locale parameters} 

BEGIN 

ptr := HEAD; ap_tot := O; ap_cntr : = l; 

WHILE ptrA.next<>NIL DO 

BEGIN 

REPEAT 

ptr := ptrA.next; 

UNTIL ptrA.nature = prim_max; 

WHILE ap_tot < {halverwege twee prim. maxima} DO 

BEGIN 

ap_tot : = ap_tot + fdr; 

ap_cntr := ap_cntr + l; 

END; 

error:= afwijking tussen pitch en grondtoon; 

IF { error te groot} THEN { doe iets} 

ELSE { doe iets anders}; 

END; 

END; 

Afbeelding 4. 3 . 2: Structuur van de procedure RESTORE. 

De in de procedure gedeclareerde variabele ERROR wordt als volgt 

bepaald: de afstand in samples tussen twee maxima wordt vastgelegd. 

Op dat moment is bekend hoe groot F is op die plaats . De absolute 
0 

waarde van het verschil van de pitch en F wordt toegekend aan ERROR. 
0 

Bedraagt de waarde van ERROR minder dan een gegeven percentage van de 

grondtoon, met andere woorden: de fout is klein, dan wordt niets 

gedaan. Is ERROR groter dan de gegeven maat dan wordt gekeken of de 

echte (niet absolute) waarde van error positief of negatief is. In

dien de fout negatief is dan is het interval tussen twee extrema veel 

te groot . Blijkbaar is er een primair maximum ten onrechte niet ge

vonden. Er wordt dan gezocht naar secundaire maxima die eventueel 

tussen de actuele primaire maxima inliggen. Worden deze secundaire 
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maxima gevonden dan wordt dat maximum geselecteerd wiens amplitude in 

de kwadratensom maxi maal is. In het geval van een positieve fout is 

het interval te klein uitgevallen en is het huidige primaire maximum 

ten onrechte geselecteerd. Een dergelijk extreem wordt uit de lijst 

verwijderd. 

4.4 Aanvullende aspecten. 

Wanneer het programma PPD wordt opgestart wordt naar de volgende 

zaken gevraagd : 

1. Naam van het bestand met de bemonsterde spraak: de N-file. 

2. Naam var.. het bestand met de LPC-parameters: de AP-file . 

3. Of er wel of geen gebruik zal worden gemaakt van de grafische 

editor. 

4. Hoe de grootte moet zijn van het tijdvenster voor het covariantie

algori thme . 

5. Hoeveel de pitchperiode af mag wijken de het grondtoonverloop. 

Opties 1, 2 en 3 behoeven geen commentaar. Bij optie 4 zijn er drie 

keuzemogelijkheden: voor vrouwenstemmen bedraagt het tijdvenster 

twintig monsters, voor mannenstemmen bedraagt het tijdvenster dertig 

monsters en tenslotte bestaat de mogelijkheid dat het programma het 

zelf vaststelt. Dit werkt als volgt: Het grondtoonverloop wordt over 

het gehele actuele stemhebbende gedeelte gemiddeld. Dit gemiddelde 

wordt met een drempelwaarde veregeleken. Is de grondtoon hoger dan de 

drempel wordt voor een vrouwenstem (venster: 20) gekozen anders voor 

een mannenstem (venster: 30). In de praktijk blijkt dit goed te wer

ken ondanks de grofheid van dit algori thme. Het voordeel van deze 

aanpak is dat voor élk stemhebbend segment een bij de gemiddelde 

grondtoon behorend tijdvenster wordt gekozen. Bij optie 5 wordt ten

slotte gekozen hoeveel de pitchperioden af mogen wijken van het 

grondtoonverloop. Er wordt een percentage van de grondtoonhoogte 

gegeven. 
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5. Tests en vergelijkingen. 

5. 1 Testwijze. 

De ontwikkelde programmatuur wordt op de volgende wijze getest: Bied 

een aantal testzinnen aan en bereken de pitchsynchrone verdeling. Doe 

dl t voor de oude en de nieuwe versie van het programma. Bovendien 

zijn bij het IPO een aantal gecorrigeerde testzinnen beschikbaar, dat 

wil zeggen er bestaan zinnen waarvan de pitchsynchrone verdeling is 

bepaald en die handmatig verbeterd is. Er zijn nu drie versies van de 

testzinnen beschikbaar die dan ook met elkaar vergeleken kunnen wor

den: 

1. Gecorrigeerde verdeling met behulp van het oude programma. 

2. Ongecorrigeerde verdeling met behulp van het oude programma. 

3. Ongecorrigeerde verdeling met behulp van het nieuwe programma. 

Het vergelijken van de verschillende pitchsynchrone verdelingen is 

een subjectieve aangelegenheid. De vergelijkingen zijn grafisch 

gedaan. 

5.2 Evaluatie van de testzinnen. 

In afbeelding 5.2.1 is een fragment spraak weergegeven dat door de 

oude en door de nieuwe software is gesegmenteerd. Het is hierbij 

duidelijk te zien dat de nieuwe software een volledig correcte seg

mentatie oplevert, in tegenstelling tot de oude software. Dit is voor 

een groot deel te danken aan het feit dat het covariantievenster voor 

elk stemhebbend segment opnieuw wordt bepaald. 
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Cl. 

b 

~AWMA 
~AWNA 

Afbeelding 5 . 2 . 1: oude (a) en nieuwe (b) segmentatie 

In de volgende afbeeldingen zijn steeds weergegeven: 

1. Het spraaksignaal. 

2. De gecorrigeerde pitchsynchrone verdeling met behulp van het oude 

programma . 

3. De ongecorrigeerde pi tchsynchrone verdeling met behulp van het 

nieuwe programma . 

4. De ongecorrigeerde pitchsynchrone verdeling met behulp van het 

oude programma . 

Vooral de vergelijking tussen de ongecorrigeerde verdelingen van het 

oude en nieuwe programma is van belang. Daar is de verbetering 

zichtbaar. In een aantal gevallen zullen de verschillen groot zijn. 

Dit is met name het geval daar waar er sprake is van ruisige 

signalen. Daar is de covariantiemethode onnauwkeurig en moeten er een 

groot aantal correcties worden toegepast, zie afbeelding 5.2.2, 

afbeelding 5.2.3 en afbeelding 5.2.4 . 
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euple~ 1-17664 (17664) file PP :V00RSTEL2.PIT (17664) 148 fruee 

1111111, lt,IHf;tee 

J 

4 

Afbeelding 5.2.2: Vergelijking testzin VOORSTEL2. 
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euples 1-15872 (15872) file PP:XEER8 .PIT (15872) 262 fruu 

1 

2 

Afbeelding 5.2.3: Vergelijking testzin KEER8 . 
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euples 1-16128 (16128) file PP :ZAK4.PIT (16128) 137 fruu 

4 

Afbeelding 5.2.4: Vergelijking testzin ZAK4. 
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Er zijn ook testzinnen die geen noemenswaardig verschil opleveren. 

Zie afbeeldingen 6.2.4 en 6.2.5 . 

eaaplu 1-16640 (16640 ) file PP : BOMINJ . PIT (16640 ) UO frUH 

2 

Afbeelding 5.2.5: Vergelijking testzin BOMEN3. 
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euples 1-15616 (15616) file pp : ZWEMBAD .PIT (15616 ) 168 fruu 

2 

♦ 

Afbeelding 5.2.6: Vergelijking testzln ZWEMBAD. 
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In de bijlage zijn nog een aantal testzinnen gegeven. De lezer kan 

daaruit zijn conclusies trekken . Uit deze resultaten blijkt het vol

gende: 

1. De verbeteringen variëren van zeer gering tot behoorlijk. Een en 

ander is afhankelijk de aard van het spraaksignaal. Hoe ruisiger dat 

is des te meer correcties zijn nodig . Voor mooie periodieke signalen 

is de covariantiemethode uitstekend geschikt: hier is nauwelijks 

correctie nodig. 

2. Een probleem blijven de overgangen tussen stemloze en stemhebbende 

segmenten. De covariantiemethode is vrijwel onbruikbaar voor stemloze 

spraak. Daar bij de genoemde overgangen de spraak al tamelijk ruisig 

begint te worden is het evident dat hier problemen ontstaan. 

In het algemeen kan gezegd worden dat de nieuwe programma tuur een 

verbetering vormt van de oude programmatuur. De verschillen wat 

betreft prestaties zijn evenwel niet bijzonder groot, doch ze zijn 

wel zichtbaar. 

31 



6. Conclusies en aanbevelingen 

De ontwikkelde programmatuur vormt een verbetering ten opzichte van 

de bestaande programma's. Wat betreft de structurele opbouw van het 

programma PPD kan gezegd worden dat deze flink verbeterd is. Het 

programma kent nu een datastructuur die goed past bij de aard van de 

gegenereerde data. De nieuwe datastructuur is bijzonder geschikt om 

naderhand, zonder veel problemen, nieuwe algorithmen toe te voegen. 

De programmatuur wordt evenwel door de nieuwe datastructuur niet 

sneller. Wat betreft de prestaties kan worden vastgesteld dat de 

nieuwe programmatuur een verbetering is ten opzichte van de oude 

programmtuur. Hoewel de verbetering in prestatie, afhankelijk van het 

spraaksignaal, soms marginaal is, bevat de pitchsynchrc,e verdeling 

in het algemeen veel minder fouten. 

Een probleem blijven de overgangen tussen stemloze en stemhebbende 

segmenten. Het is een fundamenteel probleem omdat ze veroorzaakt 

worden door het onvermogen van de covariantiemethode om goed te func

tioneren in ruisige signalen. Wellicht dat andere methoden om de 

momenten van glot tale opening en sluiting te vinden een oplossing 

bieden. 

.. 
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' 

Appendix 1: Testzinnen met pitchsynchrone verdeling. 

In deze bijlage zijn de resterende testzinnen weergegeven. Zie de 

afbeeldingen 1 t/m 9 . 

uaplea 1- 18688 (18688 ) file PP :BOKBlll.PIT (18688 ) 259 fruu 

Afbeelding 1: Vergelijking testzin BOMENl. 
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1uplu 1- 12288 (12 288) file PP :UER4.PIT (12288) 9' fru11 

l 

Afbeelding 2: Vergelijking testzin KEER4. 
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uaplea 1-20992 (20992) file PP :RIJDINl .PI? (20992) 251 fruu 

Afbeelding 3: Vergelijking testzin RIJDEN!. 
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■uplu 1· 20736 (20736) file PP :RIJDIN2.PIT (20736) 223 fru11 

2 

j 

Afbeelding 4: Vergelijking testzin RIJDEN2. 
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1uplea 1-20992 (20992) file PP :RIJDINJ .PIT (20992) 221 fruu 

1 ~--◄•1111••••Hilllo,..,::~111Mlil1Mllllllilllillllllilt•r.._-_.,t••111111ua-----sjjj*.,.•..,1 -tt"i'•--~--~~1~1,----

J 

'f 

Afbeelding 5: Vergelijking testzin RIJDEN3 . 
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1uplte 1-16640 (16640) file PP :100RSTIL4 .PIT (16640 ) 144 fru11 

1 

z 

3 

Afbeelding 6: Vergelijking testzin VOORSTEL4. 
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uaples 1-21760 (21760) file PP :VOOllSUL6 .PIT (21760) 331 fruu 

1 

2 

· ..... _ 

Afbeelding 7: Vergelijking testzin VOORSTEL6. 
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1uplu 1-181 76 (18176) file PP : Zlll.PIT (181 76) 167 fruu 

1 

Afbeelding 8: Vergelijking testzin ZAKl. 
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auplee 1-19456 (19456) file PP : ZllB.PIT (19456) 279 fruu 

1 

:------

----· . .. ·· - · 

J 

Afbeelding 9: Vergelijking testzin ZAK8 . 
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Appendix 2: Complexiteit . 

Complexiteit van de procedure COVAR. 

De procedure COVAR, die het LPC-residu bepaalt, wordt door Markel en 

Gray [ 1] uitvoerig beschreven . De autocovariantiematrix, die gevuld 

wordt met de elementen: 

N-1 
c = L s(n-i)s(n-j) 

1 J n=K 

(16) 

kan veel effectiever berekend worden door de observatie dat geldt: 

c = c + s(M-i)s(M-j) - s(n-i)s(N-j) 
ij 1-1,J-1 

(17) 

Dat betekent dat enkel de termen waarbij geldt i=O of j=O een 

volledige sommatie van N-M termen behoeven . Bovendien is de matrix 

symmetrisch en dat halveert het aantal berekeningen. Markel en Gray 

komen tot de volgende uitdrukking voor de complexiteit voor de 

procedure COVAR: 

2(M + 2)(N - 1) + 
1 M3 

+ 2M2 
+ ~ M - 4 

3 3 
(18) 

De complexiteit is van de derde orde: O(M
3

) . Dat betekent dat de 

keuze van het venster de snelheid bepaalt waarmee de procedure werkt . 

Complexiteit van de het programma Pitch-Point-Determination. 

In hoofdstuk 2 is reeds vastgesteld dat de procedure COVAR een 

complexiteit O(M3
) heeft. Nu willen we vaststellen wat de 

complexiteit van het programma PPD is. Daartoe stellen we: 

1. Het aantal stemhebbende segmenten: P. 

2. Het aantal monsters in een segment: lenv(p). 

3. Het venster voor de procedure COVAR: lencovar . 
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4. Het aantal berekeni ngen in COVAR : C. 

5 . Het aantal berekeningen ter bepaling van de extrema : K. 

Dan geldt voor het totaal aantal berekeningen om het LPC-reslàu te 

bepalen: 

ntl [1env(n) - lencovar - m] . (K + C) , met m=lO , een constante (23) 

Het aantal berekeningen ter bepaling van de extrema is evenredig met 

het aantal monsters in de lopende kwadratensom, het residu . Dit zijn 

er evenveel als er in het actuele stemhebbende segment zitten, lenv 

dus . Dat wil zeggen dat de bepaling van de extrema in een stemhebbend 

segment een complexiteit hebben van O(lenv2 ).Dan geldt voor de 

complexiteit van PPD : 

p 

E 
2 3 O(lenv (n)) . O(M) ~ P.O(max[lenv(n)]).O(M3

) (24) 
n = 1 

Alle andere procedures in PPD zijn van de orde N en tellen op bij de 

complex! telt . We kunnen die dus verwaarlozen ten opzichte van het 

voorgaande , tenzij de zinnen erg lang worden . . 
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Appendix 3: Pointerstructuur. 

Pointers 

Binnen de programmeertaal PASCAL is het mogelijk om te werken met 

z.g. dynamische variabelen (pointervariabelen) [6]. Dl t zijn varia

belen met de eigenschappen dat ze geen vaste plaats in het geheugen 

bezetten (zoals een statische variabele) en dat ze pas gecreëerd 

hoeven te worden op het moment dat ze nodig zijn. Dit in tegenstel

ling tot een statische variabele die door een variabeledeclaratie al 

vast ligt. De structuur van de pointervariabele wordt middels de 

typedeclaratie vastgelegd. Een pointervariabele bestaat altijd uit 

twee delen: een pointer die naar de feitelijke variabele wijst en die 

variabele zelf. Bovendien bevat de variabele meestal een aantal 

velden . Een dezer velden is zelf weer een pointer. Door dit 

mechanisme is de pointervariabele zelf ook in staat om naar een 

pointervariabele te wijzen . Dit mechanisme is van groot belang bij 

het manipuleren van pointers . Zie afbeelding 1 . 

0--::,,1~ 
Afbeelding 1: Pointervariabele . 

In PASCL is de meest logische mnier om een variabele een aantal 

velden mee te geven de RECORD-structuur. We kunnen daardoor behalve 

een willekeurig aantal datavelden van willekeurige aard ook het 

belangrijke pointerveld declareren. Zie ook afbeelding 2. 
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Een pointervariabele wordt in PASCAL op de volgende wijze gedecla

reerd : 

TYPE listpointer = -1istcomponent; 

listcomponent = RECORD 

VAR list 

{record-elementen} 

next: listpointer; 

END; 

listpointer; 

Afbeelding 2: Typedeclaratie voor een pointervaribele. 

Zo'n pointervariabele kan op een willekeurig moment gecreëerd worden 

door het commando NEW(LIST), waarbij LIST de pointer is die naar de 

variabele wijst. Wat ook nog opvalt aan de declaratie in afbeelding 2 

is het vóórkomen van een variabele van het type LISTPOINTER in het 

RECORD. Dit is het al aangegeven pointerveld binnen de pointervaria

bele. Het impliceert dat naar de variabele kan worden gewezen 

(gepoint) maar dat de variabele zelf ook ergens naar toe kan wijzen. 

Op deze wijze kan eenvoudig een lijst worden opgebouwd van pointer

variabelen die naar elkaar wijzen. Men noemt dit een 'linked list'. 

Zie afbeelding 3 . 

o 111 ·11t1~11 ·IIIJ 
Afbeelding 3 : Linked list . 
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De lijst wordt element voor element opgebouwd. In afbeelding 4 wordt 

de opbouw gegeven zoals deze er in PASCAL uitziet. 

VAR list,ptr 

BEGIN 

ptr := NIL; 

listpointer; 

WHILE {argument= TRUE} DO 

BEGIN 

NEW( 1 ist); { creeer nieuwe var ibele } 

list-.next := ptr; {laat list wijzen waar ptr naar wijst} 

ptr := list; 

END; 

END. 

Afbeelding 4 : Opbouw van een' linked list'. 

In afbeelding 4 is ptr een pointer die even nodig is, een soort hulp

variabele. Als een pointer de waarde NIL heeft wijst deze nergens 

heen, d.w.z . de pointer wijst naar geen enkele variabele. Binnen de 

WHILE-lus wordt de lijst opgebouwd . Veronderstel dat de lijst voor 

een deel is opgebouwd. Dan wijzen LIST en PTR naar het eerste element 

in de lijst. Dat element wijst weer naar het tweede enzovoort. Het 

laatste element wijst naar niets, dat wil zeggen het pointerveld in 

die variabele bevat de waarde NIL. Een nieuwe variabele wordt aange

maakt met behulp van NEW(LIST). LIST wijst nu naar deze varibele en 

PTR wijst nog naar het eerste element van de lijst . De instructie 

list-.next := ptr; laat het pointerveld van de nieuwe variabele naar 

hetzelfde element wijzen als PTR . Vervolgens zal ptr : = 1 ist; PTR 

naar het nieuwe element doen wijzen. Hiermee is de uitgangspositie, 

de twee pointers wijzen beide naar het eerste element in de lijst, 

weer verkregen met dat verschil dat de lijst een element meer bevat. 
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Toevoegen van een element aan een lijst . 

Er zijn een tweetal elementaire operaties bij het werken met 'linked 

lists ' : het toevoegen en het verwijderen van elementen uit de lijst. 

Het gaat om elementen op een willekeurige plaats in de lijst. De 

enige eis die gesteld wordt is dat er een pointer bestaat die naar 

het te bewerken element wijst . 

111 

1111 

Afbeelding 5: Toevoegen van een element aan de lijst . 
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Stap I : Er bestaat een lijst met een pointer naar het eerste element . 

Middels de instructie New( 1 ist) wordt een nieuwe pointervariabele 

gecreëerd . LIST wijst naar deze variabele. Er is bovendien een extra 

pointer (PTR) die naar het element in de lijst wijst waarvóór het 

nieuwe element moet worden ingevoegd. 

Stap Il: Middels listA.next := ptrA.next; wijst het nieuwe element 

naar het hem opvolgende element. 

Stap 111: Middels ptrA.next := list ; gaat het aan het nieuwe element 

voorafgaande element naar dit element wijzen. 

Stap IV: De pointer LIST is nu niet meer nodig en kan een andere 

waarde krijgen. 

Het verwijderen van een element uit een lijst. 

Ter illustratie van de methode van het verwijderen van een element 

uit een lijst is een afbeelding voldoende. 

Stap 1: We hebben een lijst en twee pointers wijzen naar twee 

opeenvolgende elementen in die lijst. Het tweede element wordt 

verwijderd. De eertse pointer is ptrl en de tweede is ptr2. 

Stap Il: We moeten er voor zorgen dat het te verwijderen element uit 

de 1 ijst wordt gehaald zonder het daarop volgende deel kwijt te 

raken . Middels de instructie ptrlA.next := ptr2A.next zal deze stap 

worden gerealsieerd . 

Stap III: Het te verwijderen element wordt geheel geïsoleerd . Daartoe 

mag dat element nergens naar wijzen : ptr2A.next:= NIL . 

Stap IV: Het element wordt verwijderd met behulp van DISPOSE(ptr2). 
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111 

1V 

Afbeelding 6 : Verwijderen van een element uit een lijst . 
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Appendix 4 : Formaat PIT-file . 

PIT-files. 

PIT-file is de naam die gegeven wordt aan een ASCII-file die infor

matie bevat omtrent de pitch-synchrone segmentatie van een golfvorm . 

De golfvorm is opgeslagen in een N-file. 

De PIT-file wordt geïdentificeerd door de eerste 20 karakters 

(compatibiliteit met LVS) in de file . Deze karakters moeten zeker 

het woord "PIT" bevatten . "PIT" kan opgevolgd worden door een 

vervolgcode die de herkomst van de originele golfvorm aangeeft: 

". DAC" voor een file die behoort bij een golfvorm die rechtstreeks 

afkomstig is van de analoog/digitaal-omzetter, " .MOP" voor files die 

door het programma MOP zijn aangemaakt etc. De volgende 

karakters (tot een totaal van maximaal 20) zijn meestal punten. 

Voorbeeld: 

PIT. DAC ...... . . ... . . 

PIT. MOP ........ . ... . 

Elke pitch-periode wordt in de PIT-file beschreven door zijn lengte 

(in samples) en door zijn stemhebbend/stemloosheid . Een pitchperiode 

begint al tijd met '### ' aan het begin van elke nieuwe regel. Na 

deze karakters volgt de lengte van de pi tchperiode, meestal frame 

genoemd, met een min-teken in geval van stemloosheid. 

Voorbeeld: 

### 112 

### -99 

betekent dat dit frame 112 samples lang is en 

stemhebbend 

betekent dat dit frame 99 samples lang is 

en stemloos . 

De pitchperioden worden achter elkaar gezet om zo de gehele golfvorm 

te segmenteren. De volgorde waarin de frames staan en de lengte van 
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elk frame is van groot belang . Het aantal frames en de som van het 

aantal samples wordt nergens in de PIT-file aangegeven . Programmeurs 

moeten de lopende som en het aantal frames zelf bijhouden . Men moet 

zeer omzichtig omspringen met wijzigingen van de PIT-file daar een 

volgorde verwisseling of een verdwenen sample de gehele PIT-file 

waardeloos maken. 

Er zijn meerdere 4-karakter-codes waarmee een regel in de PIT-file 

kan beginnen. Deze geven additionele informatie, waaronder 

commentaar. Zie verder voor de tot op heden gedefinieerde codes. 

Het programma MOP heeft de z.g. originele N-file en de (originele) 

PIT-file nodig als invoer . Een N-file heet originee~ als de data die 

deze file bevat direct afkomstig is van de analoog/digitaal-omzetter . 

Andere files (b.v . LPC gesynthetiseerde data, door MOP gemanipuleerde 

data) zijn onbruikbaar. Dit is van belang daar de kwaliteit van de 

gesynthetiseerde spraak afhangt van de kwali telt van de origine! 

N-file en van de correctheid van de PIT-file . 

Een PIT-file kan ook een nieuwe pitch contour beschrijven van een 

gesproken zin. Met het oogmerk de corresponderende golfvorm te 

synthetiseren moeten de originele N-file en zijn bijbehorende 

PIT-file beschikbaar zijn. Daartoe kunnen de namen van deze files in 

de PIT-file worden toegevoegd . Zie verder bij de beschreven codes. 
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Codes . 

Definitie PIT-files versie 1.0 datum 05-07-1989 

Een code (mnemonic) heeft de lengte 4: 3 karakters gevolgd door een 

spatie. 

Momenteel gedefinieerde codes: 

code 

! ! ! 

NOT 

ONF 

OPF 

betekenis/ gaat vooraf aan 

commentaar 

commentaar dat op het scherm moet verschijnen 

de volledige specificatie (disk: [directory]name . ext) van de 

originele N-file. 

de volledige specificatie (disk : [directory]name. ext) van 

de bij de originele N-file behorende PIT-file. 

NEW begin van de frames . data voorafgaande aan NEW kan nooit 

frames bevatten. 

### frame lengte: <O ==> stemloos; >O ==> stemhebbend. 

UNQ frame mag mar één maal gecopieerd worden. 

END einde van de PIT-file, frames kunnen nooit na END komen. 
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