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Samenvatting 

In dit verslag behandelen we een methode om de verandering van de demping 
van de formanten, die ontstaat door het periodiek open- en dichtklappen van de 
stembanden, zichtbaar te maken. Hiertoe bepalen we de omhullende van de, uit ori
ginele spraak gefilterde, formantfrequenties. Het ontwerpen van het filter, de manier 
waarop we het spraaksignaal filteren en de invloed van het filter op de omhullende 
vormen hierbij de hoofdzaken. 

We zullen dan zien dat de formantdemping bij de hogere formanten afneemt. 
De bandbreedte van het gebruikte filter bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de 
omhullende, terwijl de invloed van de lengte van de filtersresponsie nihil is binnen 
zekere grenzen. Verder blijkt dat het niet nodig is de filterparameters doorlopend 
aan de wisselende formanteigenschappen aan te passen, mits deze laatste niet te 
sterk variëren . 
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Inleiding 

In het kader van het onderwijsprogramma van de faculteit Elektrotechniek van de 
Technische Universiteit Eindhoven (TUE), moeten studenten een aantal stages uit
voeren. Dit is het verslag van een stage die is uitgevoerd op het Instituut voor Per
ceptie Onderzoek (IPO), een samenwerkingsverband tussen de TUE en het Philips 
Natuurkundig Laboratorium. 

Een van de vakgroepen van het IPO, de afdeling 'Horen & Spraak', verricht 
onderzoek naar de perceptieve eigenschappen van natuurlijke spraak. Met de op 
deze afdeling aanwezige apparatuur en programmatuur, is het mogelijk de spraak te 
analyseren en tot op zekere hoogte te resynthetiseren. 

Doel van deze stage was het ontwikkelen van een methode waarmee de veran
dering van de demping van de formanten, die optreedt door het periodiek open- en 
dichtklappen van de stembanden, zichtbaar gemaakt kan worden. Hiertoe wordt, 
met behulp van een zelf ontworpen filter, de omhullende van de formanten bepaald. 

In dit verslag wordt achtereenvolgens kort ingegaan op de probleemstelling, 
waarna we een filter ontwerpen . Daaropvolgend bespreken we, hoe we de formanten 
uit een natuurlijk spraaksignaal filteren en op welke manier we de omhullende van 
het gefilterde signaal bepalen. Ten slotte volgt een evaluatie van de resultaten en de 
invloed van het filter op de kwaliteit van de omhullende. 
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Hoofdstuk 1 

Probleemstelling 

Fysisch kan men spraak zien als hoorbare luchtdrukveranderingen die teweeg worden 
gebracht door uitgeademde lucht die een vernauwing passeert ergens in de mond
keelholte. Wanneer die vernauwing optreedt bij de stemspleet, de ruimte tussen de 
stembanden, ontstaan stemhebbende klanken zoals bijv. klinkers. Tot deze klanken 
zullen we ons verder ook beperken. 

De stembanden klappen periodiek open en dicht waardoor ook de uitstromende 
lucht periodiek varieert. Deze luchtdrukveranderingen nemen we waar als geluid. 
Door de akoestische eigenschappen van de keel-, mond- en neusholte en lippen wordt 
het spectrum van deze geluidstrillingen veranderd (gefilterd) tot een grilligere vorm 
(zie figuur 1.1) . In het spectrum van deze klanken treden frequentiegebieden op 
waarvan de energie relatief hoog is. Deze gebieden noemen we FORMANTEN. In 
het voor spraakperceptie belangrijke frequentiegebied van 0-5 kHz bevinden zich bij 
een mannenstem doorgaans 5 formanten. 

m 
'O 

0 
C'\J 

QJ 

'O 
:::::, .., 

·r-1 
~ 

0. 
E 
co 

0 1 2 

f 
3 

(kHz) 
4 5 

Figuur 1.1: Een voorbeeld van een energiespectrum van 
de klinker /e/, met erboven de omhullende. In dit 
spectrum ziin de 5 formanten te herkennen. 

In het voorgaande zijn de twee belangrijkste onderdelen voor een model voor 
menselijke spraakproduktie al te onderscheiden. Dit zijn een bron die een variabel 
bronsignaal afgeeft en een variabel filter welk we lineair veronderstellen. In het tijd
domein is het uitgangssignaal van dit model dan de convolutie van het bronsignaal 
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en de impulsresponsie van het filter. Met dit model kunnen spra.a.ka.chtige signalen 
geproduceerd worden en het sta.at bekend als het BRON-FILTERMODEL (zie figuur 
1.2) . 
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Figuur 1.2: Het achema van het door ona toegepaste bron-filtermodel voor de 
produlctie van spraakgeluid. 

Voor stemhebbende klanken beschouwen we het bronsigna.a.l als periodieke pulsen 
met herhalingsfrequentie F0 , die de luchttrillingen in het mondka.na.a.l als functie van 
de tijd beschrijven. Voor de amplitude van het bronsignaal kunnen we een ver
sterkingsfactor G invoeren. Het versterkte signaal wordt toegevoerd aan het filter . 
Het aantal pa.ra.meters dat nodig is voor de specificatie van het filter hangt a.f van 
de eisen die aan het model gesteld worden. In het algemeen wordt het filter gere
aliseerd d .m.v een cascade van 5 tweede-orde-filters. Maken we de tweede-orde-filters 
resonerend, dan kunnen we de resonantiefrequenties identificeren met de formant
frequenties . Het filter zal dan bepaald worden door de 5 resonantiefrequenties (F) 
en de bij de resonantiefrequenties behorende bandbreedten (B) . De FB-parameters 
kunnen m.b .v. bij het IPO aanwezige software worden bepaald uit de spraak. Daar 
de eigenschappen van de menselijke spraakproduktie in de tijd va.rieren zullen de 
FB-parameters dat ook doen (zie figuur 1.3) . Het filter van het toegepaste model is 
dus als het ware een dynamisch filter. 
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Figuur 1.3: Een voorbeeld van formantsporen zoals die door het LVS-paklcet van het 
/PO worden geleverd. Voor elke 100 spraaksamples wordt de formant berekend en 
weergegeven door een streepje waarvan de lengte wordt bepaald door de bandbreedte 
van de betreffende formant. Dit plaatje is gemaakt met het programma AAP en geeft 
de formantsporen van 4 formanten. 

Da.ar het model slechts een benadering vormt van de werkelijkheid, zullen er een 
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aantal verschillen zijn. Het voor ons belangrijkste verschil is de aanname dat de bron 
en het filter elkaar in het model niet belasten . Bij de menselijke spraakproduktie 
is dat echter niet het geval. De akoestische impedantie van de stembanden en de 
impedantie van het mondkanaal zijn van dezelfde grootte-orde, vooral in het gebied 
van de lagere formanten, en zullen elkaar dus beïnvloeden . Een van de manieren 
om dit zichtbaar te maken is te kijken naar de demping van de formanten over 
een stembandcyclus. Het verloop van de bandbreedte over een stembandcyclus is 
weergegeven in figuur 1.4a. De invloed van deze veranderingen van de bandbreedte 
op het signaal is weergegeven in figuur 1 .4b. 

Een oscillatie, geïnitialiseerd op het moment dat de stembanden dichtklappen 
is onderhevig aan demping die ongeveer evenredig is met de bandbreedte. In het 
interval tussen het moment van dichtklappen van de stembanden en het moment 
van opening, is het signaal onderhevig aan een demping Kc, Na het openen van 
de stembanden tot het moment dat ze weer dichtklappen is de demping K 0 , welke 
groter is dan Kc . Dit in tegenstelling tot het systeem waarbij de bron en filter 
onafhankelijk zijn. Hier blijft de demping constant . 
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Figuur 1.4: Typisch bandbreedteverloop en resulterende 
responsie van de 1 e formant voor twee verschillende 

klinkers. De figuur is overgenomen uit STL QPR f-
9,198{ 

In de volgende hoofdstukken zullen we laten zien hoe we de formantdemping in 
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de praktijk zichtbaar maken. Hiervoor zullen we elke resonantie af moeten zonderen 
van de rest van het signaal met behulp van een filter. Het ontwerpen van dit filter 
en de beperkingen die we eraan moeten stellen zullen hierbij de hoofdzaken vormen. 
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Hoofdstuk 2 

Het filterontwerp 

2 .1 Algemeen 

Uit de spraaksegmenten proberen we nu het signaal van elke resonantie af te zonderen 
van de rest. Daar we de formantfrequenties weten is het mogelijk elke formant uit 
te filteren d.m.v. een bandfilter, waarvan het midden gegeven wordt door de betref
fende formantfrequentie (zie figuur 2.1) . Dit filteren gebeurt via de rekenmachine. 
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Figuur 2.1 : het filteren van de formanten uit 
het spectrum. De formanten vallen niet direct 
samen met pieken in het spectrum {vergelijk dit 
met figuur 1.1). 

5 

Bij het ontwerpen van deze filters kunnen we in principe kiezen uit 2 soorten 
filters, te weten: 

l. filters met oneindige impulsresponsie (UR) en 

2. filters met eindige impulsresponsie (FIR). 

De keuze is gevallen op de tweede soort om meerdere redenen . Ten eerste moet het 
gefilterde signaal niet ongewenst vervormd zijn t.o.v het originele signaal, omdat dit 
een vergelijking moeilijker maakt. Dit heeft als consequentie dat het filter een lineaire 
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fase-karakteristiek moet hebben, opdat alle signaalsamples over een vast tijdsinterval 
verschoven worden . Lineair faseverloop is een eigenschap die per definitie eigen is 
aan symmetrische FIR-filters, zodat we daar geen rekening meer mee hoeven te 
houden . 

De lengte van de impulsresponsie is een van de belangrijkste factoren waardoor de 
kwaliteit van een filter bepaald wordt . Een lange impulsresponsie geeft een abrupte 
overgang tussen doorlaatband en stopband. In principe kunnen we alleen een ideaal 
filter bouwen als de impulsresponsie oneindig lang is. Af gezien van het feit dat 
dit soort filters fysisch niet te realiseren zijn, moeten we wel bedenken dat we het 
spraaksignaal per periode bekijken dat de stembanden open en dicht gaan . Een filter 
met oneindig lange impulsresponsie heeft dan tot gevolg dat we een invloed krijgen 
van het signaal buiten de bedoelde periode. We zullen dus moeten filteren met 
een niet-ideaal filter . In hoeverre dit consequenties heeft voor het gefilterde signaal 
zullen we hier nagaan door de lengte van de impulsresponsie variabel te nemen. 

Verder is het ontwerpen van een FIR-filter gemakkelijker en vereist minder reken
tijd bij simulatie op een rekenmachine . Ook is het met behulp m.b.v. FIR-filters 
mogelijk op een eenvoudige manier de momentane omhullende van het gefilterde 
signaal te bepalen . Dit wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

Voor het ontwerpen van FIR-filters zijn vele manieren zoals (zie bijvoorbeeld 
dictaat 5625 ,'Signalen 3',T.U. Eindhoven ; hoofdstuk 7) : 

• "lopend gemiddelde" filters 

• het ontwerpen d.m.v . vensters 

• het ontwerpen d.m.v . frequentiebemonstering . 

Het ontwerpen met behulp van vensters is veruit de gemakkelijkste en geeft in de 
praktijk toch goede resultaten en een grote flexibiliteit door de keuze van de vensters. 
Reden genoeg om deze ontwerpmethode te kiezen. 

2.2 Het filterontwerp 

Bij het ontwerp van het filter gaan we uit van een gewenste frequentieresponsie. 
Deze is in ons geval een ideaal banddoorlaatfilter (BDF). Dit is te verkrijgen door 
modulatie van een ideaal laagdoorlaatfilter (LDF) met een sinusfunctie. In eerste 
instantie is onze gewenste frequentierespons dus die van een ideaal LOF . Het fre
quentiespectrum is dan van de vorm: 

H (eiwT) = { eiwnS voor lwl ~ lwpkl 
g O elders (2 .1) 

Hierin is Wpk de afsnijfrequentie en n0 T de lineaire faseterm die overeenkomt met een 
vertraging van n 0 samples. De ideale impulsresponsie voor het LDF wordt gegeven 
door : 

h ( ) 1 fw"k -,·wn T ,·wnTd sin(wpk(n - n0 )T) 
gn=- e '' e w= 

2,r -w"k ,r(n - n0 ) 

(2 .2) 

Kiezen we voor een delay van O seconden dan vereenvoudigen zich deze uitdrukkingen 
tot: 
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H (e'°"'T) = { 1 voor lwl $ lwptl 
1 0 elders 

Bin(wptnT) . h1 (n) = _.........__~ = 2Osanc{2On) 
,rn 

(2.3) 

(2.4) 

waarbij O = f. de genormeerde frequentie is. 
De impulsresponsie en het bijbehorende spectrum zijn uitgezet in &guur 2.2). 

Figuur 2.2: De impulsresponsie en het bijbehorende frequen
tiespectrum van een ideaal filter. De impulsresponsie wordt 
oneindig lang veronderateld. 

Deze impulsresponsie is echter oneindig van lengte. Daarom wordt deze responsie 
vermenigvuldigd met een venster (van eindige lengte) volgens: 

hLPF(n) = w(n).h1(n) (2.5) 
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In figuur 2.3 is dit aanschouwelijk gemaakt. 
Het in de tijd begrenzen van de impulsresponsie heeft in het frequentiedomein 

tot gevolg dat de ideale responsie van het LOF geconvolueerd wordt met de frequen
tieresponsie van het venster. Hierdoor wordt de vorm van de frequentieresponsie 
van het LOF aangetast. Het voornaamste effect is dat er een rimpel ontstaat in de 
doorlaatband en de stopband, afhankelijk van het gekozen venster. Er is dan ook 
gezocht naar vensters die dit effect minimaliseren. 

Een bijna optimaal en erg fexibel venster vormt het Kaiser-venster. De omschrij
ving hiervan luidt: 

(2 .6) 

Hierin is I0 [•J de gemodificeerde Besselfunctie volgens: 

00 1 t 
lo(t) = L k!(n+ k}!(2t+2k 

k=O 
(2.7) 

Over het algemeen kunnen we zeggen dat voor dit venster het volgende geldt (zie 
ook figuur 2.5) : 

• de grootte van de transitiegebied ~w is omgekeerd evenredig met n 0 • 

• de functie is bijna anti-symmetrisch rond het punt (w,,,0.5). 

• de piek-fouten ( 8) in de doorlaat band en in de stopband zijn ongeveer even 
groot en maximaal in de buurt van w,, . 

De te kiezen variabelen zijn dan: 

n 0 de lengte van het window, 

o de parameter die het mogelijk maakt de grootte van het transitiegebied uit te 
wisselen tegen de grootte van de piek-fouten, 

w" de afsnijfrequentie van het filter. 

Om het effect van n0 en o te verduidelijken, zijn in de figuren 2.6 tot 2.8 verschillende 
LDF's te zien voor verschillende waarden van deze variabelen. 

We zien dan inderdaad dat de frequentieresponsie meer op een ideaal LOF gaat 
lijken als de lengte van de impulsresponsie toeneemt . Dit uit zich in het afnemen 
van de rimpel en het smaller worden van het transitiegebied. Als we het signaal 
vensteren neemt bij toenemende o de rimpel af terwijl het transitiegebied groter 
wordt, zodat we inderdaad via o de rimpel kunnen verkleinen ten koste van de steile 
overgang tussen doorlaatband en stopband. 

Door hLDF nu te moduleren met een sinus- of cosinusfunctie verkrijgen we een 
banddoorlaatfilter (BOF). 

(2.8) 

Dit is verduidelijkt in figuur 2.9. 
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Figuur 2.3: venstertechniek voor een LDF met een Kaiser
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achtereenvolgens de impulsresponsie van het laagdoorlaatfil
ter, het Kaiservenster en de filterresponsie vermenigvuldigd 
met het venster . 
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Figuur 2.6: frequentieresponsie van een LDF, geconvolueerd 
met een Kaiservenster met n0 = 41 en a = 0,5,10. 
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met een Kaiservenster met n 0 = 81 en o = 0,5,10. 
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Figuur 2.9: overgang van LDF naar BDF in het frequen

tiedomein. 
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Hoofdstuk 3 

Het filteren van het 
spraaksignaal 

Het spraaksignaal bevindt zich in gedigitaliseerde vorm in zogenaamde N-files. Dit 
signaal is opgedeeld in records van 250 samples, waarbij de samplefrequentie 10 
kHz (default) bedraagt . Uit deze data kunnen we nu via het LVS-softwarepakket 
de FB-parameters bepalen. Dit gebeurt door met een venster van 250 samples de 
formantfrequenties en de bijbehorende bandbreedten te bepalen . Dit wordt 100 
keer per seconde herhaald of met een verschuiving van 100 samples . Dit levert de 
formantsporen zoals we die al gezien hebben in figuur 1.3. 

Het spraaksignaal gaan we nu filteren met behulp van het filter zoals we dat in het 
vorige hoofdstuk ontworpen hebben. Per formant bepalen we een banddoorlaatfilter 
waarvan het het midden gegeven wordt door de betreffende formantfrequentie, zodat 
voor formule 2.8 dus geldt dat Omod = formantfrequentie. De bandbreedte wordt 
variabel gehouden om de invloed hiervan op het filteren te kunnen onderzoeken . 

Daar we met een FIR-filter werken is het gemakkelijkste dit filteren te beschrijven 
in het tijddomein. Te bepalen is dan de volgende convolutiesom: 

1n" 
y(n) = s(n) * hBDF(n) = L s(k)hBDF(n - k) voorn~ 0 (3.1) 

k=--½no 
waarbij: 

n de index is die evenredig is met de tijd (t=nT), 

n0 de lengte van de impulsresponsie aangeeft, 

s( n) het spraaksignaal voorstelt en 

y(n) het gefilterde signaal is. 

De index n is in deze convolutiesom zo gekozen dat h(O) het midden van de (sym
metrische) impulsresponsie aangeeft bij oneven lengte en s(O) de spraaksample be
horende bij t = 0. 

Bij het filteren moeten we met het volgende rekening houden . Ten eerste variëren 
de FB-parameters continue met de tijd. In principe zouden we de Omod dan continue 
bij moeten stellen aan zijn werkelijke waarde. In het LVS-pakket worden de FB
parameters echter slechts per 100 samples bepaald. Om de werkelijkheid zo goed 
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mogelijk te benaderen worden de FB-parameters geïnterpoleerd. We gaan ervan uit 
dat de door LVS bepaalde FB-waarde geldt voor het midden van een frame. Door nu 
de FB-waarde van de volgende frame te nemen en lineair te interpoleren tussen deze 
twee waarden verkrijgen we een vloeiend verloop van de FB-parameters. Voor elke 
n stellen we dan de filterparameter Omod gelijk aan de geïnterpoleerde F-parameter. 
Zouden we dit niet doen en het filter slechts om de 100 samples aanpassen, dan 
bestaat de kans dat de verandering van het filter, bij de overgang op een nieuw 
frame, te groot is en we een vervorming krijgen van het gefilterde signaal. De mate 
waarin dit van invloed is zal in het komende hoofdstuk nog onderzocht worden. 

Een tweede moeilijkheid is dat we hier een causaal signaal filteren met een niet
causaal filter . Het spraaksignaal is voor n < 0 niet gedefinieerd. Dit is op twee 
manieren te ondervangen: 

1. Definieer dat voor het spraaksignaal geldt dat het signaal voor n < 0 gelijk is 
aan 0. Voer de convolutie uit maar neem aan dat de eerste ½ n0 samples van 
het uitgangssignaal niet representatief zijn . 

2. Begin pas de filteren na {n 0 spraaksamples en houdt hier rekening mee als je 
het gefilterde signaal met het origineel gaat vergelijken. 

Gekozen is voor de tweede manier om de simpele reden dat het iets gemakkelijker 
te programmeren was . 

Het filteren doen we voor alle 5 de formantfrequenties, waarbij we uiteindelijk 
geïnteresseerd zijn in de demping van de verschillende formanten . Deze demping 
komt tot uiting in de omhullende van het gefilterde signaal. Een mogelijke oplossing 
om de omhullende te bepalen is gebruik te maken van de filterresponsies van beide 
filters: een met de cosinus- en een met de sinusmodulatie. De twee filters zijn elkaars 
Hilbert-getransformeerde en daarom vinden we de omhullende met: 

y"in(n) = s(n) * hLDF(n) .sin(21rOmodn) 
Yco_,(n) = s(n) * hLDF(n).cos(21rOmodn) 

Omh(n) = Jy~0 .,(n) + Y;in(n) 
(3.2) 

Om dit aannemelijk te maken zullen we wat dieper ingaan op de theorie van de 
Hilberttransformatie . Gegeven is een reëel signaal /,.(t), waarvoor geldt: 

f,.(t) +-+ F,.(w) = R(w) + iY(w) (3.3) 

Omdat dit signaal reëel is, geldt F,.(w) = F;(-w), d.w.z dat R(w) even is rond w = 0 
en Y(w) oneven, zodat je zou kunnen zeggen dat het spectrum van F(w) in feite 
overbepaald is daar je het spectrum voor w < 0 kunt reconstrueren uit het spectrum 
voor w > 0. Het verloop van R(w) en Y(w) is weergegeven in figuur 3.1. We 
kunnen nu het signaal /,.(t) uitbreiden tot een complex signaal /a(t), zodanig dat 
het spectrum van / 4 (t) nul is voor w < 0 en gelijk aan F,.(w) voor w > 0. Zie figuur 
3.2. 

la(t) = /,.(t) + i/i(t) (3.4) 

De functie / 4 wordt het analytische signaal genoemd en J.(t) is de Hilbertgetrans
formeerde van /,.(t) . Verder zien we dat /,.(t) = Re[/4 (t)] . Het analytisch signaal is 
nu als volgt te schrijven: 
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met 

Figuur 3.1 Het verloop van R(w) en Y(w) voor 
een rûd signaal. 

F (t.:) 
a 

Figuur 3.2: Het spectrum van de analytische functie / 0 (t) . 

(3 .5) 

(3 .6) 

de omhullende van het analytisch signaal (zie eventueel dictaat 5.512) . 
We gaan nu terug naar ons geval. We filteren het reële signaal met behulp van een 

cosinus- en een sinusgemoduleerd filter en verkrijgen dan de volgende twee signalen: 

Jlc(t) = s(t) * h(t)cos(w0 t) 
y,(t) = s(t) * h(t)sin(w0 t) 

(3 .7) 

De beschreven manier om van een analytisch signaal de omhullende te bepalen is 
in ons geval alleen mogelijk als y(t) analytisch is, ofwel als y, de Hilbertgetrans
formeerde is van J/c. Dit gaan we nu aantonen 1

. 

Stel: 

Dan geldt : 

h(t) +-+ H(w) 
s(t) +-+ S(w) 

Yc(w) = S(w)l{H(w - w0 ) + H(w + w0 )} 

Y,(w) = S(w) 2i{H(w - w0 ) - H(w + Wo)} 

1Dit bewijs is afkomstig va.n Dik Hermee, werkza.a.m op het IPO 
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Het complexe signaal wordt dan: 

Y(w) = Yc(w) + iY,(w) = S(w).H(w - w0 ) W (3.10) ~-
Indien we er nu voor zorgen dat H(w) = 0 voor\w\?: w0 , dan is H(• ) = 0 voor w < 0 
en is y(t) analytisch en dus is J/• de Hilbertgetransformeerde van Jlc• 

De algemene opbouw van een algoritme om uit de spraak de omhullende van de 
formanten te bepalen kan er dan als volgt uitzien: 

• neem een stuk spraak, 

• bepaal via LVS de FB-parameters, 

• interpoleer de formantfrequenties en kies een bandbreedte voor het te ge
bruiken analyse-filter, 

• ontwerp per formant een bandfilter die de formantfrequentie als middenfre
quentie heeft en de gekozen bandbreedte heeft, 

• filter de spraak , waarbij we het filter per sample corrigeren wat betreft de 
middenfrequentie, 

• bepaal van het uitgangssignaal de omhullende. 

Dit algoritme is verwerkt in het programma 'Formantdemping' zoals dat in de bijlage 
te vinden is . 

Het resultaat van het algoritme is te zien in figuur 3.3 . De bovenste figuur bevat 
het originele stukje spraak. De tweede en derde figuur laten het gefilterde signaal zien 
van de 1 e formant , gefilterd met resp . het cosinus- en het sinusgemoduleerde filter. 
Duidelijk is hier de 90° fasedraaiïng te zien. De laatste figuur bevat uiteindelijk de 
omhullende van het gefilterde signaal. We zien hier dat de demping inderdaad niet 
constant is gedurende een periode. 

In het volgende hoofdstuk zullen we wat dieper ingaan op de eigenschappen van 
het gefilterde signaal en de invloed van het filter op de demping. 
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Figuur 3.3: Een voorbeeld van het filteren van een stukje 
spraak. In de bovenste figuur bevindt zich het gedigitaliseerde 
spraaksignaal. In de tweede en derde figuur zien we het sig
naal, gefilterd met een cosinus- respectievelijk sinusgemo
duleerd filter . De laatste figuur is de omhullende van het 
gefilterde signaal. 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten en evaluatie 

Het programma 'Formantdemping' geeft ons de mogelijkheid om de demping van 
de formanten gedurende een periode van open- en dichtklappen van de stembanden 
(pitch-periode) zichtbaar te maken. In hoofdstuk 1 hebben we gesproken over onze 
verwachting dat de demping over een periode niet constant blijft, maar toeneemt op 
het moment dat de stembanden weer openklappen. Deze demping komt tot uiting in 
de omhullende van het signaal van de uit de spraak gefilterde formant . De verwachte 
vorm is weergegeven in figuur 4.1. De hoek o geeft ons een maat voor de steilheid 
van de stijgende flank en kan in relatie worden gebracht met de stijgtijd van de 
omhullende. Bij het ontwerpen van het filter en de manier waarop we het signaal 

C 0 t 

. 
Figuur 4.1 : Het verwachte verloop 
van de omhullenden van de forman
ten. De demping in de open toes
tand {o) is groter als in de geslot~n 
toestand (c} van de stembanden 

filteren hebben wij een aantal aspecten opgemerkt die extra aandacht verdienen of 
mogelijk problemen opleveren. Dit waren de volgende: 

• De impulsresponsie van het filter heeft een bepaalde lengte n. Om nu de 
invloed van het signaal buiten de bedoelde periode te minimaliseren, mogen 
wen niet te groot nemen. 

• Het korter maken van de lengte van de impulsresponsie van het filter heeft in 
het frequentiedomein tot gevolg dat het filter minder ideaal wordt. Hierdoor 
worden andere dan de bedoelde formantfrequenties meegefilterd . 

• Daar we niet precies weten hoe breed de formanten zijn, moeten we afschatten 
hoe breed we het filter mogen maken. Te brede filters hebben het risico dat we 
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naburige formanten meefilteren en zodoende de omhullende van de bedoelde 
formant vervormen. 

• Daar de formantfrequenties en bijbehorende bandbreedten continue met de 
tijd variëren, zie figuur 4.2, zouden we via interpolatie het filter aan deze 
wisselende parameters aanpassen. In eerste instantie hebben we dit alleen 
voor de formantfrequenties gedaan om de bandbreedte te kunnen afschatten. 
We zullen nu ook nog nagaan wat er gebeurt als we dit interpoleren wel of niet 
toepassen voor zowel de formantfrequenties als de bandbreedten. 

N 
:r: 
.Y. 

.Y. 

5 

• • • • • r-. • • • • • ♦ ♦ ♦ ♦ 

1 • 
1 • • ♦ 1 ♦ ♦ ♦ 

3 ➔ 

1 • 

2 1 • ♦ • ♦ ' 
♦ • 

• • ♦ 1 

♦ • ♦ ♦ ♦ • 

t 1 ♦ ♦ 1 1 1 , 1 t 

1 ♦ 1 

LL 1 i 
· ••+ll+ttt, ♦ 1 1 t t • I 

0 +----------~-·- ··- --- - - --- --
0 100 

t (ms) 

~ 
t ! 
-l 

200 

Figuur 4.2: De formantsporen vat het door ons geanaly
seerde signaal. 

Om nu een eerste indruk te krijgen van de invloed van de lengte van de fil
terresponsie (n) en de bandbreedte van het filter (B) hebben we deze variabel 
genomen. Bij constante B hebben we n gevarieerd en bij constante n hebben 
we B gevarieerd . De gegevens hiervan bevinden zich in figuur 4.3 t/m 4.5. 

We zien dan dat bij toenemende lengte van de n de omhullende ronder van 
vorm wordt . De verandering van de negath?ve helling van de omhullende, die 
typerend is voor het veranderen van de demping, gaat verloren als we n groter 
maken als 50. Indien we de bandbreedte verhogen ontstaat, per periode, na 
het eerste maximum een tweede maximum. Dit effect wordt bij de 1' formant 
echt duidelijk als we B groter maken dan 400 Hz. 

Verder zien we dat de omhullende bij toenemende B eerder zijn maximum 
bereikt. Dit hangt direct samen met de afsnijfrequentie (zie Signalen 1, 
blz 60). De afgeleide van de helling, in figuur 4.1 weergegeven door a, is 
rechtevenredig met de afsnijfrequentie. Hierdoor wordt bij toenemende band
breedte de afgeleide van de helling groter en dus de stijgtijd kleiner. 

Nu we globaal de grenzen van B en n hebben gevonden, bepalen we ook de 
omhullende van de resterende formanten. In figuur 4.2 zijn de formantsporen 
van ons spraaksignaal weergegeven . We zien dan dat de maximale bandbreedte 
van de 1' formant iets groter mag zijn als bij de hogere formanten omdat de ko
rtste afstand tot de naburige formant(en) hier groter is. Om niet bij voorbaat 
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de omhullende van de formanten te laten vervormen door aanwezigheid van 
buurformanten is bij het bepalen van de omhullende van de hogere formanten 
de bandbreedte gelijk aan 200 Hz genomen. Om nog iets van de demping te 
zien nemen wen = 41. De omhullenden van de 5 formanten zijn weergeven in 
figuur 4.6. 

Het verschijnsel van de formantdemping neemt bij de hogere formanten af. 
Vanaf de 3e formant schijnt er een ander verschijnsel op te treden, n.l . dat er 
in de periodieke omhullende, waarin we normaal de demping zien veranderen, 
een extra maximum ('bobbel') optreedt aan het eind van de periode. Bij de 4e 
en 5e formant is tenslotte zichtbaar dat we op de omhullende ruis aantreffen. 
Maken we de bandbreedte groter (600 Hz), dan wordt de ruis aanmerkelijk 
minder (zie figuur 2.9) . Tot zover de algemene opmerkingen. 

We zullen ons nu richten op de invloed van het filteren op de omhullende van de 
formanten . Eventuele vervormingen die optreden worden hoofdzakelijk door 3 
punten bepaald : 

1. Het filter is te breed of niet ideaal genoeg, zodat we een invloed krijgen 
van naburige formanten . 

2. De impulsresponsie van het filter is te lang, zodat we een invloed krijgen 
van het signaal buiten de bedoelde periode. 

3. Het filter is niet smalbandig meer of niet ideaal genoeg , zodat het filter 
de grens w = 0 overschrijdt . Hierdoor is het gefilterde signaal niet meer 
analytisch en levert de beschreven methode om de omhullende te bepalen 
niet-lineaire vervorming op. 

We zullen achtereenvolgens op de deze punten wat dieper ingaan. 

ad 1: De vervorming zoals beschreven in punt 1 moet als volgt te vermijden 
zijn: Daar we de formantfrequenties weten, kunnen we een maximale 
bandbreedte schatten voor het filter, door te stellen dat de bandbreedte 
niet groter mag zijn dan tweemaal de kortste afstand tot de naburige 
formanten . Ook als het filter niet ideaal is moet het mogelijk zijn de 
invloed van buurformanten verwaarloosbaar klein te maken door deze 
afstand klein te houden t.o.v die maximale afstand tot de buurformant. 
In figuur 4. 7 hebben we voor toenemende bandbreedten laten zien wat er 
gebeurt als we buurformanten meefilteren. 

We zien dan dat het aantal maxima in de omhullende toeneemt naarmate 
B toeneemt. Refererend naar figuur 4.2 zien we dat bij B=lOO0 Hz de 
afstand tot de 3e formant is overschreden en er zich een duidelijk tweede 
maximum is de omhullende aftekent. Voor B=2000 Hz wordt ook de grens 
van de 1 e formant overschreden en het aantal maxima groeit tot zes. De 
vraag is echter of dit effect wordt veroorzaakt door de buurformanten, of 
dat er een soort uitslingerverschijnsel ontstaat doordat de bandbreedte 
zo groot is geworden. Een mogelijke oplossing is een bekend signaal van 
voldoende frequentie ( 1-2 kHz) te filteren en dan te kijken of zich deze 
verschijnselen ook voordoen. Dit valt echter buiten het bestek van deze 
stage. 
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In de figuur zien we dat de de bandbreedte voor de 2e formant de grens 
van 500 Hz niet mag overschrijden. Om nou voldoende afstand te be
waren tot de buurformanten zou een bandbreedte van 200 Hz, zoals ook 
toegepast in de algemene beschouwing in het eerste deel van dit hoofd
at uk, moeten voldoen. Dit moet ook gelden voor de andere formanten, 
omdat de afstand tot de buurformanten voor deze formanten groter of 
gelijk is dan de afstand van de 2e formant tot zijn buurformanten. 

ad 2: Ook voor de lengte van de impulsresponsie van het filter, kunnen we een 
schatting maken . Daar het moment van de verandering van de formant
demping ongeveer in het midden van een pitchperiode ligt, kunnen we er 
voor zorgen dat de rechtstreekse invloed van de naburige perioden nihil 
is door de impulsresponsie niet langer te nemen als één pitchperiode. De 
convolutie van de filterresponsie en het spraaksignaal beperkt zich dan 
tot de bedoelde periode. 

Met behulp van het programma PRP uit het LVS-pakket, kunnen we de 
pitchfrequentie van het spraaksignaal vinden . Deze bedraagt ongeveer 
140 Hz in ons voorbeeldfragment, dus een periode duurt dan ongeveer 
7 ms. Daar we samplen met met een frequentie van 10 kHz, bedraagt 
de maximale lengte van de filterresponsie n = 70. In de figuren 4.3 t/m 
4.5 zien we dat het overschrijden van deze afstand tot n = 161, een 
verwaarloosbare invloed heeft op de omhullende. Het enige opmerkelijke 
is dat de stijgtijden bij toenemende n iets groter worden . Dit duidt op 
het zelfde verschijnsel dat we bij de algemene opmerkingen zagen . Als we 
het filter breder maakten , nam de stijgtijd af. Dit gedrag komt tot uiting 
in een onzekerheidsrelatie: 

tlf.tlt = constant (4 .1) 

Deze relatie geeft aan dat de resoluties in het frequentiedomein en het 
tijddomein elkaar rechtstreeks beinvloeden. Maken we de ene groter, dan 
wordt de andere evenredig kleiner . 

Bij het filter uit zich dit zoals beschreven: maken we het filter breed (tl/ 
groot) , dan wordt de stijgtijd (tlt) kleiner . Laten we n toenemen (tlt 
groter) , dan wordt het filter idealer, en de bandbreedte neemt wat af (tl/ 
kleiner) . Een relatie als deze vinden we ook in de quantumfysica en staat 
bekend als de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. 

ad 3: Uitgaande van de twee voorgaande punten, komen we tot een filter 
waarvoor ongeveer B = 200 en n < 10. Bekijken we dan in hoofstuk 
2, figuur 2.6, het verloop van de ontworpen filters, dan zien we dat we 
voor deze eisen een filter kunnen bouwen dat buiten de doorlaatband het 
signaal met meer dan 80 dB verzwakt . Daar we zelfs bij de 1 e formant nog 
een afstand tot het w < 0 gebied bewaren van enkele honderden Hertz, 
lijkt me de vervorming door het niet-lineair zijn van het gefilterde signaal 
verwaarloosbaar klein. 

Tot slot zullen we nog bekijken wat er gebeurt als we de interpolatie van de FB
parameters wel of niet toepassen gedurende het filteren van het spraaksignaal. 
Zoals gezegd nemen we aan dat de FB-parameters gelden voor het midden van 
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een frame . Door nu tussen de FB-parameters lineair te interpoleren, krijgen 
we een vloeiend verloop van deze parameters. 

In het voorgaande hebben we de formantfrequenties geïnterpoleerd en de band
breedten constant gehouden . Het resultaat hiervan was te zien in figuur 4.6 . 
Om het effect van het interpoleren verder te onderzoeken blijven er nog 3 
mogelijkheden over: 

1. We nemen de formantfrequenties vast en interpoleren de bandbreedten. 

2. We interpoleren zowel de formantfrequenties als de bandbreedten. 

3. We interpoleren de formantfrequenties en de bandbreedten niet. 

Om de FB-parameters constant te maken moeten we weten welke waarden 
deze aannemen. Dit is mogelijk met het het programma PRI uit het LVS
pakket . Dit programma geeft per frame de bepaalde FB-parameters. Zoals 
al te zien was in figuur 4.2, zijn de formantfrequenties van ons stukje spraak 
redelijk constant voor de eerste 4 formanten. Alleen bij de 5e formant varieert 
de formantfrequentie enkele honderden Hertz . Indien we de formantfrequenties 
constant nemen, geven we ze de respectievelijke waarden F = 600, 1600, 2200, 
3250 en 4100 Hz. Voor de constante waarde van de bandbreedte nemen we B 
= 200 Hz. De resultaten van het wel of niet interpoleren van de FB-parameters 
zoals vermeld in de punten 1 t/m 3 bevinden zich achtereenvolgens in de figuren 
2.8 t/m 2.10. 

We zien dan dat de resultaten voor de eerste 4 formanten nauwelijks van elkaar 
verschillen. Alleen voor de 5e formant gaat het mis voor de punten 1 en 3. 
De formantfrequentie varieert hier vermoedelijk zo hard, dat we regelmatig de 
formant bij het filteren missen . Daar het verschil tussen wel of niet interpoleren 
van de FB-parameters nihil is als we de parameters goed afschatten, hoeven 
we eigenlijk niet zo vaak te interpoleren. Daar we dan niet zo vaak de nieuwe 
filterresponsie hoeven te bepalen, bespaart dit in grote mate het te verrichten 
rekenwerk. Het programma 'Formantdemping' werkt zo aanmerkelijk sneller 
zonder de kwaliteit van het resultaat aan te tasten. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat : 

Het effect van de formantdemping bij de hogere formanten (1 t/m 3) 
onduidelijker wordt . 

De bandbreedte van het filter een belangrijke invloed heeft op de kwaliteit 
van de gevonden omhullende. Een te grote bandbreedte introduceert ver
vorming , die zich uit in het toenemende aantal maxima dat we aantreffen 
in de periodieke omhullende. Voor de eerste 4 formanten blijkt B = 200 
Hz als maximale bandbreedte voldoende. Daar de bandbreedte van de 5e 
formant groter is, stellen we hier de bandbreedte op B = 600.Hz. 

De invloed van de lengte van de filterresponsie nihil is binnen zekere 
grenzen. 

Als de FB-parameters voor een bepaalde periode redelijk constant blij
ven, we het interpoleren achterwege kunnen laten, mits we de constante 
parameters goed schatten. De parameterwaarden, bepaalt via het pro
gramma AAB, voldoen goed . 
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Figuur 4.3: De omhullende van de ie formant bij een band
breedte van 200 Hz. De lengte n varieert van boven naar 
beneden met de respectievelijke waarden 41,81 en 161. 
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Figuur 4.4: De omhullende van de ie formant bij een band
breedte van ,100 Hz . De lengte n varieert van boven naar 
beneden met de respectievelijke waarden ,11 , 81 en 161 . 
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Figuur 4.5 : De omhullende van de ie formant bij een band
breedte van 800 Hz. De lengte n varieert van boven naar 
beneden met de respectievelijke waarden ~ 1, 81 en 161. 
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Figuur 4.6: Van boven naar beneden zien we de omhullen
den van respectievelijk de formanten 1 t/m 5. Ter referen
tie is in de bovenste figuur weer het originele stukje spraak 

weergegeven. 
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, Figuur 4. 7: Het filteren van het signaal {bovenste figuur} met 
een filter met n=~1 en met, resp . van boven naar beneden, 
B=500, 1000, 1500 en f000 Hz. 
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Figuur 4.8: Het filteren van het spraaksignaal waarbij de 
formant/requentie constant is genomen en de bandbreedte is 
geïnterpoleerd. De waarden voor de f ormantfrequenties van 
formant 1 t/m 5 _zijn achtereenvolgens F = 600, 1600, eeoo, 
seso en ,1100 Hz. 
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Figuur 4.9: Het filteren van het apraalcsignaal waarbij we 
zowel de /ormant/requenties al, de bijbehorende bandbreedte 
hebben geïnterpoleerd voor alle /ormanten. 
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Figuur 4.10: Het filteren van het spraaksignaal waar-
-bij de /ormant/requenties en de bandbreedten constant zijn 
gehouden. De waarden voor de /ormant/requenties van for
mant 1 t/m 5 zijn achtereenvolgens F = 600, 1600, tt00, 

StS0 en 4100 Hz. De bandbreedte is B = t00 Hz. 
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Hoofdstuk 5 

Conèlusies 

In dit verslag is een eerste opzet gemaakt om de variabele demping van forman
ten zichtbaar te maken. Dit gebeurde door, met behulp van een zelf ontworpen 
filter, de omhullende van de formanten te bepalen . 

We hebben vooral aandacht besteed aan de invloed van het filter op de gevon
den omhullende. Dit is gebeurd door voor een aantal waarden van de lengte 
van de impulsresponsie en de bandbreedte van het filter, na te gaan wat erve
randerde in de omhullende. Tot slot hebben we de invloed van de interpolatie 
van de FB-parameters onderzocht . 

We zien dan dat de verandering van de formantdemping vaak alleen goed 
zichtbaar is bij de laagste formanten. De invloed van de lengte van de filterre
sponsie is binnen zekere grenzen te verwaarlozen. De keuze van de bandbreedte 
van het analysefilter, is een punt dat nogal wat invloed heeft op de gevonden 
omhullende. Deze keuze zal nog nader onderzoek vragen. Verder is het inter
poleren van de FB-parameters over een bepaalde periode overbodig, mits de 
parameters weinig variëren binnen deze periode. 
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Appendix A 

In deze appendix bevindt zich de programmatuur van het programma 'For
mantdemping'. Het programma bepaalt van een zelf gekozen formant (1 t/m 
5) de omhullende, nadat de waarden voor de lengte van de impulsresponsie {n) 
en de bandbreedte (B) van het filter zijn ingevoerd. 

[ INHERIT ( 'AKOFDNDifül.: [f\KOFON LVSJLVS. ENV') J 
program FORl-11-\NTDl::·MPING (input, 0L1tput); 
const RD=+li ~m= -L 

NF I LE::e:1; f\f'F J L E =: 2; 
vee si ze =-=!; _; 
1 v e c si z e:;;;.LJ,1-'l ;i; 

fsarr:p le=lOOOO; 
alfa= 4 . O; 

type longbuf = a r r oy(l .. lvecsizeJ of int2; 
!vector= ûrraytl . . lvecsizeJ of ,~eaJ; 
vector = urray[ 1. . vecsizeJ of l'e.=tli 

vectortype ~ array[!. . 1024] of real; 

var nfnaam, apfnaam : filename; 
ni2, ni3 : int.2; 
signaal : longbuf; 
uitl, uit2, uit3 : lvector; 
loframe, hiframe : framebuf; 
apfrlengte, framelengte : integer; 
totntlframes, totntlsamples, halt : integer; 
ki, k, i, 1, f, index : integer; 
formant, bandbreedte, formant5tap-, bandbreedtestap, PIJ array 
1 fun, wmid : integer; 
sl, s2, fnorm, dx, fysign, fyl, fy3 : 1·eal; 
maxsign,maxuit1,maxuit3 real; 
hcos, hsin : vectortljpe; 

vector; 

procedure KAISINCFUN (lfun: integer;fcnorm,alPa, ~mod:real; 
var HC0S,HSIN:vectort1Jpe); 

const pie = 3 . 14159265359; 
fsample = 10000. 0; 

type vectortype = u•ray Cl .. 1024) of real; 
var A,B: vectortype; 

i : integer; 
argu,wmid: reals 



procedure SlXFUN (lfun : integer;fcnorm : real;vDr fu~ : vectortypeJ; 
var wmid,mid,arg real; 

i, i tc>rug integer; 

function SlX (x : realJ:real; 
var xkt.1Ja,ft,ad,sx :real; 

J integer; 
begin 

if abs(x)<:l then 
begin 

:<kwB : ==x*x ; 
f't : =l . OF.-08; 
r,x : ==1.0; 
r•d : =l. 0; 
J : = J; 
while ((abs(ad)-ft>>=O> and <J<20) do 

begjn 
ad : =-1 . O*a d * x kwal ( < 2* J ) * ( 2* J + J ) ) ; 
sx : =sx+ad ; 
J : ::J+1 

end; 
r. ix : =sx 

<:>n rl 

else 
si :c~-= sin(x)/x 

encl; 

begin 
wm i d : "' ( 1 f lJ n + 1 ) / 2 ; 
mi d : =-- 1 f-Lln/2; 
fun[trunc(mid+l)J : ~2*fcnorm; 
for i := 1 to trunc(mid) do 
begin 

arg : =2. O~pie*fcnorm*(wmid-i); 
f L111 [ i J : :: 2 * f c norm *SI X ( ar g > ; 
itc.Tu~1 : =- lfun-i+l ; 
fun[iterugJ : =funCiJ 

end 
end ; 

procedure J,AIFUN ( lfun : integer; alfa : real; var f-un : vectortype); 
var wmid,mid,aa , sq,alfasq : real; 

J• JterL•g : integer; 

function BESNUL (x:real) : real; 
var y,t,e,de,sde :real; 

i : integer; 
begin 

tJ: .-:-x/2; 
t : ""l. Oe-08; e : =l. 0; de: =1. 0; sde: =1. 0; i : =1; 
while ((e*t-sde><=O> and (i(=25) do 
begin 

de: =de*1f/ii -· - 
sde: =de*de; 
e: =e+sde; 
i: = i+1 

end; 
besnul:""e 

end; 



begin 
wmi d : '" ( l fur,+1 > /2; 
mid: =-- lfun/;h 
fun[trunc: (mid+l > J: =1; 
for J : =l to trunc(mid) do 
begin 

aa: ~ Cwmid-J)/(wmid-1)1 
sq : :~ sqrt ( l . 0-aa ➔~aa); 

al Fa~. q: =-al fa*sq; 
funlJJ:=BESNUL(alfasq)/BESNULCalfa); 
JtPrun : =lfun-J+l; 
fun[Jt~rugJ:=fun[JJ 

end 
end, 

begin 
SI XFUN ( 1 f 11n, fc norm, A); 
KAIFUN<lfun,alfa, B); 

wmid : =(Jfun+l)/2; 
for i := 1 to lfun do 
begin 

end 
end; 

argu : ~2~pie*fmod*(i-wmid) / fsample; 
HCOS[iJ:=A[iJ *B[iJ *COS(argu); 
HSHl[jJ : =A[jJ *B[iJ *SIN(ë:1rgu) 

procedure CPENFILES; 
var idrn : idr·nbL1f; 

idrap blnckbuf; 

begin 
getfname( -'(J lNPllT ~-peech signal file N: ' 'n : ', 1,Fnaam); 
ni2 : =nfxst(nfnaam); 
fopen(nfnaam,ni2,NFJLE,RD); 
f 1 i d r n ( n f n a ël m, i d r n [ J J ) ; 
framelengte :~ irlrn[4J; 
if (framelengte<l) then framelengte:=100; 
totntlsamplPs : =256*idrnC6J; 

getfname( 'C] INPUT naam van AP-file ', '', apft,~"'3m); 
ni2 : =ifxst(apfnaam); 
fopen(apfnaam,ni2,APFILE,RD); 
rread(APFILE, idrapClJ,256); 
totntlframes:=idrap[35J; 
apfrlengte:=idrap[36J 

end; 

begin 
openfiles;settek;erase; 
kader(0 . 0,0. 0 , 1000. Cl, 310. O, 10, 4, 0); 
kader<0.0,340.0, 1000.0,310.0, 10,4,0); 
kader(0 . 0,690. 0, 1000. 0,310. O, 10,4,0); 
writeln('geef lfun ');read(lfun); 
ni2: =ap frlengte; 
wmid:=trunc((lfun+l)/2); 

rread(NFILE,signaal[1J,3~0); 
rread(APFILE, loframe[ll,3*ni2); 



rread<APFILE, loframetlJ, 2*ni2); 
rread (NFILE, signaal tl J, 250); 

rread(APFILE, loframe[lJ, ni2); pqfb(loframet7J, 10, fsample); 
rreadCNFILE,si9naal[wmidJ,8191); 

writeln( 'kies de formant (1 . . 5) ');read(f); 
writeln( 'geef een waarde voor de bandbreedte '); 
read(fnorm); fnorm : =fnorm/20000. 0; 
d x : = ( 2) lf-1. O; 

index : =1; 
halt:=trunc(1000. 0/(dx*framelengte))+l; 

for l:=O to halt do 
begin 

T'T'ead (APFILE, hiframetlJ, ni2); pqfbChiframe(7J, 10, fsample); 
for ki:=1 to 5 do 
begin 

formant(kiJ:=loframe(5+2*kil; 
bandbreedtetkiJ:=loframe[6+2*kiJ; 
formantstaptkiJ::(hiframe(5+2*kiJ-loframe(~i+2~kiJ)/framelengte; 
bandbreedtestaptkiJ:=<hiframe(6+2*kiJ-lofrümel6+2~kil)/framel~ngte 

end; 
loframe:=hiframe; 

for k : =1 to framelengte do 
begin 

KAISINCFUN< 1 fun, fnorm, alfa, formant(fJ, hcos, hr., :iri); 
s 1: =·::>. 0; s;.2 : :-:::0. 0; 
for i:=1 to lfun do begin 

sl : =s1 + signaal[l*lOO~~ - l+il*hcos(lfun+l-iJ; 
s2: =s2 + signaalCl*H•Ot-k ·-l+i]*hsinClfun+l-iJ 

encl; 
uit1CindexJ:=sl; uit2CindexJ : ::;~2; uit3Ci1,clexJ:=SQRT(SQR(s1>+SGR(s2)); 
index : =index+1; 
formant[f]:=Formant(f]+formantstap(f]; 
bandbreedte(fJ : =bandbreedteCfJ+bandbreedte~tdp[fJ 

end; 
end; 

d. 

dx: =dlt*l. 5; 
halt:=trunc(lOOO/dx); 
for ki:=1 to halt do 

begin 
if abs(uitl(kiJ>>maxuitl then maxuit1:=abs(uit1CkiJ); 
if abs(uit3Ckil>>maxuit3 then maxuit3:=ab~(uit3CkiJ); 
if abs(signaaltwmid-1+kil>>maxsign then maxsign:=abs<signaal[wmid-l+kiJ 

end; 
fysign:c150 . 0/maxsign; fyl:=150 . 0/maxuit1;fy3:=300. O/maxuit3; 
n i3: =ha.-1 t L __ ___ ______ _ _ 
plotfs(signaaltwmidl 
plotflr(uitltll 
plotfr(uit3C1J 

.. 
,ni3, dx,fysign ,0. 0,850.0,0); 
,ni3,dx,Fyl ,0. 0,5000,0); 
,ni3,dx,fy3 ,0.0,0.0 ,0) 


