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SAMENVATTING

Om een spr~aksigna~l over een kana~l met een beperkte cap~citeit

(1Skbit/s) te verzenden, k~n gebruik gema~kt worden v~n de korte

termijn line~ire predictieve coderingstechniek (KTLPC). Bij deze code

ringstechniek wordt elk spr~~ks~mple uit enkele voor~fg~~nde samples

voorspeld door een z.g. korte-termijn line~ire predictor (KTLP). In

principe wordt slechts het verschil tussen de echte s~mplew~~rde en de

voorspelde waarde, het z.g. residu, overgezonden. Indien dit residu

met de z.g. multipulscoderingstechniek in een ca. 16kbit/s eKcit~tie

signaal omgezet wordt, kan een spraakkwaliteit vergelijkb~~r met ?

bits log-PCM (toll-kw~liteit) gehaald worden. Bij deze coderingstech

niek wordt een blok residusamples vervangen door een aantal pulsen,

waarvan de posities en de amplitudes volgens een bepaald optimalise

ringscriterium bepaald worden.

Een vereenvoudigde codec, die op deze principes berust is ge!mplemen

teerd op een digitale sign~~lprocessor (TMS32010). Hierbij worden de

co~fficienten van de KTLP berekend met de ~utocorrelatiemethode, wa~r

bij gebruik gem~~kt wordt v~n het Leroux-Gueguen ~lgorithme en de

STEPUP-procedure. De pulsposities v~n het eKcit~tiesign~al worden

bepaald door de m~ximale residuw~arden per blok te bep~len (center

clipping), terwijl de pulsamplituden geoptim~liseerd worden met de

autocorrelatiemethode. De parameters die het spr~aksign~~l beschrij

Yen, t.w. de co~fficienten van de KTLP, de pulsposities en de puls

amplituden, zijn nog niet gecodeerd resp. gequantiseerd!

Met de beschreven codec wordt een goed verst~~nbare spraak verkregen.

Indien de pulsposities op een optimale~ m~nier bepaald worden, bijv.

m.b.v. de eenvoudige sequentille zoekmethode, d~n wordt de gewenste

toll-kwaliteit bereikt, zelfs indien de parameters die het spr~~ksig

n~~l beschrijven gecodeerd resp. gequantiseerd worden. De kwaliteit

k~n verder verhoogd worden door tevens een l~nge-termijn line~ire

predictor (pitchpredictor) toe te voegen.
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

acf ~utocorrelatiefunctie (vgl. 2.19)

mmse minimum mean squ~re error

pdf "probability density function" (kansdichtheidsfunctie)

psd "power spectr~l densily function" (vermogensspectrum, vgl. 2.25)

AC autocorrelatie

Al8 "analog interface board" (zie 7.1)

AR autoregressief (zie o.a. Fig. 2.4)

BZM blok-zoekmethode (zie 5.3.')

OS? digitale signaalprocessor, i.h.b de TMS320'O (zie 7.')

EVM evaluatie module (zie 7.')

KC kruiscorrelatie

KTLP korte-termijn line~ire predictor (zie Fig. 2.1)

KTLPC korte-termijn lineaire predictieve coderingstechniek (zie 2.')

KTLPC-filter zie LPC-filter, berust aIleen op de KTLPC

LPC-filter

LPC lineare predictieve coderingstechniek

lineair filter dat de correlatie tussen de samples van

een signaal verwijderd m.b.v. de LPC

LTLP lange-termijn lineaire predictor (zie Fig. 2.7 en vgl. 2.32)

LTLPC lange-termijn lineaire predictieve coderingstechniek (zie 2.2)

LTLPC-filter zie LPC-filter, berust aIleen op de LTLPC

RZM residu-zoekmethode (zie 5.3.3)

SNA signaal-(quantisatie)ruis verhouding

SZY seguenti~le zoekmethode (zie 5.3.2)

e(n) codeerruis (s(n)-A(n), zie Fig. 5.1a)

e (n) spectr~al gewogen e(n) (zie vgl. 5.1)
w

I
a

m.
1

r( n)

samplefrequentie (Hz)

&enormeerde optimale pulsamplitude (zie vgl. 6.17)

amplitude ide puIs (zie vgl. 5.2)

schatting voor bovengrens van g. (zie vgl. 6.18)
1

"loading-factor" analysefilter (zie 8.3)

positie ide puIs (zie vgl. 5.2)

residu (vgl. 2.2)

r (n) "geschaald" residu (zie Fig. 8.3)
c



r(n) gereconstrueerd residu bij de ontvanger (zie Fig. 2.2)

s(n) gesampeld spraaksignaal na pre-processing (zie Fig. 3.9)

§(n) gereconstrueerd spraaksignaal bij de ontvanger bij een foutvrij

kanaal

s (n) geschaalde s (n) (zie Fig. 8.3)cw w
s (n) spectraal gewogen "spraaksignaal" (zie vgl. 5.Bd)

w

u pre-emfasisconstante (vgl. 3.12)

u(n) excitatiesignaal (gecodeerde residu, zie Fig. 5.1c)

w(n) impulsresponsie weegfiller W(z) (zie vgl 5.6)

w (n) genormeerde w(n) (zie vgl. 6.4)
c

x(n) (van het spraaksignaal afgeleid) signaal dat door de KTLPC tot

r( n) verwerk t wordt

x(n) voorspelde waarde van x(n) (vgl. 2.1)

~(n) gereconstrueerde waarde van x(n) bij de ontvanger bij een fout

vrij kanaal

y weegfactor weegfilter W(z) (zie vgl. 5.4)

A(z) overdrachtsfunctie van het analysefilter (zie 2.1)

C schalingsfactor analysefilter (zie Fig. 8.2 en 8.3)
a

C (extra) normeringsfactor AC-co~fficienten van w(n) (zie vgl.wac
6.7)

C. normeringsfactor w(n) (zie vgl. 6.4)
wJ.

C (extra) normeringsfactor KC-co~fficienten van w(n) (zie vil.wkc
6.11 en 6.20)

E? "eneriie" van ?(n) (zie vgl. 5.3b)

M aantal samples die gebruikt worden om het toekomstige sample te

voorspellen (predictieorde) = orde analysefilter

M orde weeifilter (zie viI. 5.5a)
w

N
b

aantal samples per KTLPC-analyseblok (zie Fig. 3.2)

N
sb

aantal samples per &ubblok, d.w.z. het aantal residusamples dat

door P pulsen vervangen wordt

Nsub aantal (multipuls)subblokken per KTLPC-analyseblok = Nb/N sb
N aantal samples die voor de berekening van de AC-colfficienten

w
van x(n) gebruikt worden (zie Fig. 3.2 en 2.3)

P aantal pulsen per Nsb-blok (zie viI. 5.2)

T(m) "foutcriteriumfunctie" voor het bepalen van de pulsposities met

de SZM-8 (AC-methode) (zie viI 5.13)

V? gemiddelde kwadratische waarde (vermogen) van ?(n) (vgl. 2.6)



e
2 moment van 1Jn) (zie vgI. 2.1?)

overdrachtsfunctie van het codeerruis weegfilter (zie 5.1)

genormeerde hoekfrequentie: 2~f/f
5
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1. INLEIDING.

In een samenwerkingsproject tussen de TU Eindhoven en de universiteit

van Dar-es-Salaam (Tanzania) worden de mogelijkheden bestudeerd om via

een 64 kbit/s satellietkanaal audio-visuele informatie te verspreiden

naar dorpen op het platteland voor educatieve en informatieve doelein

den [1J. Omdat de BEA van het kanaal te hoog is, wordt een rate 1/2

voorwaartse foutencorrigerende code toegepast. Van de resterende

32kb/s is de helft beschikbaar voor het verzenden van stilstaande

beelden, en de andere helft voor het verzenden van spraak.

Bij standaardtelefonie wordt het analoge spraaksignaal bandbegrensd

(300-3400Hz), gesampeld met 8kHz en vervolgens met 8 bits/sample log

PCM gecodeerd, hetgeen resulteert in een bitrate van 64kbit/s. Het

doel is nu om met enkele digitale signaalprocessoren (DSP: TMS32010)

een spraakcodec, gebaseerd op de lineeire predictieve coderingstech

niek (LPC), te realiseren waarmee bij een bitrate van 1Skbit/s min

stens dezelfde kwaliteit als bij? bits log-PCM (toll-kweliteit)

gehaald kan worden.

Het principe van een LPC-codec is weergegeven in Fig. 1.1.

A

s( n)

LPC

fil ter

r( n)

residu

coderin

u( n)

mul tiplexer +
1--+--1

kanaalcoderin

B

"foutvrij"

kanaal

u( n) 1'( n) C( n)

demul tiplexer + residu inverse
r- -

kanaaldecoderina decoderin.\! LPC-fil ter

Fig. 1.1: Principe LPC-codec: a) zender b) ontvanger.
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Het spr~~ksign~al sen) wordt door een line~ir filter omgezet in een

signa~l r(n) (residu), dat met minder bits/s~mple d~n sen) beschreven

kan worden. In hoofdstuk 2 z~l blijken d~t r(n) het verschil is tussen

het echte spr~~ks~mple sen) en een voorspeld (predicted) spr~~ks~mple

s(n). In de hoofdstukken 2 en 3 z~l beschreven worden hoe de coBffi

cienten v~n het LPC-filter bep~~ld kunnen worden. Hier z~l blijken d~t

het LPC-filter een ~d~ptief filter is, w~~rv~n de co~fficienten c~.

elke 20ms ~~ngep~st en ~ls overhe~d inform~tie overgezonden moeten

worden.

Het residu moet vervolgens omgezet worden in een c~. 16kbit/s sign~~l

u(n). Oit betekent dat bij een s~mplefrequentie v~n 8kHz er c~. 2

bits/sample beschikbaar zijn. Een eenvoudige manier om dit sign~~l

u(n) te verkrijgen is door het residu te quantiseren met een 4-nive~us

instantane quantisator. De kw~liteit die hiermee bereikt k~n worden is

echter te laag, zelfs ~Is een niet-uniforme, ad~ptieve qu~ntisator

gebruikt wordt. In hoofdstuk 4 worden enkele methoden beschreven

waarmee het residu weI goed gecodeerd kan worden. Oa~r z~1 bIijken dat

de multipuls-coderinastechniek het geschiktste is. Bij deze coderings

techniek wordt het residu verv~ngen door een reeks pulsen, w~arv~n de

~mplitude en pl~~ts zodanig bep~~ld worden d~t het gereconstrueerde

spr~~ksign~~l ~(n) en het originele spr~aksign~~l sen) op een subjec

tieve wijze zo min mogelijk verschillen. In hoofdstuk 5 wordt deze

coderingstechniek met zijn vele v~ri~nten n~der toegelicht, w~~rn~ in

hoofdstuk 6 ~~n v~n deze v~ri~nten in det~il beschreven wordt.

De bits die de posities en de ~mplitudes v~n de pulsen van u(n)

beschrijven moeten s~men met de overhe~d inform~tie, zo~ls de coBffi

cienten v~n het LPC-filter en de normerinlsf~ctor van de pulsampli

tuden, aemultiplexed en in een fr~me verzonden worden. N~~st synchro

nis~tiebits moeten ook extr~ bits toegevoegd worden die de LPC-filter

co~fficienten beschermen tegen tr~nsmissiefouten, ~~naezien tr~nsmis

siefouten in de LPC-co~fficienten een grot ere invloed hebben op de

verslechtering van de spr~~kkwaliteit dan bitfouten in u(n). Op deze

k~n~~lcodering en multiplexing wordt verder niet ingeg~~n.

In hoofdstuk ? wordt de implementatie v~n een vereenvoudigde multi-
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pulscodec met de DSP TMS32010 beschreven. In hoofdstuk B worden ten

slotte de conclusie en de aanbevelingen voor n~der onderzoek vermeld.

In het resterende deel v~n deze inleiding wordt een beknopt overzicht

gegeven v~n de eigensch~ppen van spr~~k, voor zover die v~n bel~ng

zijn voor de LPC.

1.1. B~siseigensch~ppen v~n spr~~k.

Een sterk vereenvoudigd model v~n de spr~~kproductie st~~t in Fig. 1.2

[ 2) .

NOISE
SOURCE SYNTHESIS ~(n)

FILTER outputPULSE 5 peech
~OURCE gain fil ter

pi ch
·pa rameters

Fig. 1.2: Vereenvoudigd model spr~~kproductie.

De excit~tie best~~t uit een ruisbron voor stemloze kl~nken (unvoiced)

en uit een pulstrein voor stemhebbende kl~nken (voiced). De pulsfre

quentie bep~~lt de toonhoogte (pitch) die tussen c~. 50Hz en 500Hz k~n

v~ri~ren. De filtering door o.~. de mondholte wordt voorgesteld door

een line~ir filter. A~ngezien spr~~k niet-st~tion~ir is, moet dit

filter een tijd-variant k~r~kter hebben. Voor korte tijdsduren (10ms

30ms) kan spr~~k echter als een st~tion~ir proces gezien worden. Een

typisch spra~ksigna~l met het bijbehorende spectrum sta~t in Fig. 1.3.



5 {f}

1
'A'

10ms
>------.

Q
-t

°0l,------':-----,2'---~3--....J4kHz
-f

'5'
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100dB'.---------------,
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s{t}

1

-t 2 34kHz
----- f

Fig. 1.3: a) Stemhebbend b) Stemloos spraaksignaal met spectrum.



- 5 -

2. DE LINEAIRE PREDICTIEVE CODERINGSTECHNIEK (LPC).

In dit hoofdstuk worden de theoretische especten ven de LPC behendeld.

Met deze coderingstechniek is het mogelijk een signee I weerven de

semples een onderlinge correletie vertonen, om te zetten (te coderen)

in een signeal dat met minder bits/semple gequentiseerd ken worden om

een bepeelde SNR van het gedecodeerde signael te krijgen den det het

gevel is bij het rechtstreeks quentiseren ven het originele signael.

Bij een spreeksigneel kunnen twee soorten correleties tussen de sem

pIes onderscheiden worden: de correlatie tussen opeenvolgende semples,

en de correlatie tussen samples die een pitchperiode van elkeer aflig

gen (zie Fig. 1.3a). De coderingstechniek die gebruik maakt van de

correlatie tussen naburige samples wordt de korte-termijn lineaire

predictieve coderingstechniek (KTLPC) genoemd. In paragraaf 2.1 wordt

deze coderingstechniek nader toegelicht. De coderingstechniek die

gebruik maakt van de correlatie tussen samples die een pitchperiode

van elkaar verwijderd zijn wordt de lange-termijn lineaire predictieve

coderinlstechniek (LTLPC) genoemd. Deze techniek wordt in paragraaf

2.2 kort toegelicht.

N.B. In peragraaf 2.1 wordt het symbool x(n) gebruikt om het signee I

aan te geven det m.b.v. de KTLPC verwerkt wordt. Dit signeal kan

het echte spreaksignaal zijn (s(n), zie Fig. 1.1), maar ook een

daarven afgeleid signaal. Voor het gemak wordt in deze paragraaf

verondersteld dat x(n) het spreaksignaal is.

2.1. De korte-termi1n lineaire predictieve coderingstechniek (KTLPC).

De stendeardmanier om een signeal x(n) te quantiseren is door gebruik

te maken van een quantisator waarvan het centrum niet met de tijd ve

rieert. Bij een gering aantal quantisatieniveeus (bits/sample) leidt

dit tot een grote quantisatieruis. Indien de samples onderling afhen

kelijk zijn, d.w.z. indien het signaal een zekere redundentie in het

tijddomein heeft, den kan de quantisatieruis verminderd worden door
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het centrum van de quantisator met de tijd te laten vari@ren.

Stel namelijk dat uit M samples x(n-1) ... x(n-M) een sch~tting voor

x(n) gemaakt k~n worden. Door het centrum van de qu~ntisator gelijk te

m~ken a~n deze verwachte w~~rde kunnen de qu~ntis~tienive~us dichter

bij elk~~r genomen worden, ~~ngezien nu geen rekening meer gehouden

hoeft te worden met de m~xim~le zw~~i ven het sign~~l, doch slechts

met het verschil tussen de verwechte w~~rde v~n x(n) en de echte

w~~rde van x(n). Op dit principe berust de KTLPC.

Het filter, d~t de verw~chte w~erde v~n x(n) = x(n) uit een line~ire

combin~tie van M voorafg~~nde samples x(n-1) ... x(n-M) berekent, wordt

een M
de

orde korte-termijn line~ire predictor (KTLP) genoemd (zie Fig.

2.1). De naam KTLPC kan nu oak verklaard worden: uit een lineaire

combinatie van de meest recente samples (korte-termi1n) wordt de

nieuwe samplew~~rde voorspeld (predictie).

x( n) x( n-1) x( n-2) x( n-3) x( n-M)

t----r--+----I z - 11----.-_--1

Fig. 2.1: Korte-termijn lineeire predictor (KTLP).

Voor de KTLP geldt dus:

x( n)

M

-~e
i

. x( n-i)

i=1

( 2. 1)

Hierbij is het minteken "willekeurig" genomen. Het verschil tussen

deze verwachte w~erde en de echte w~~rde x(n) is de z.g. "predictie-

fout":
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r(n) .. x(n) - x(n) (2.2)

Dit signaal wordt ook weI het residu (restsignaal) genoemd. In Fig.

2.2 wordt het principe van de KTLPC nog eens schematisch weergegeven.

A

x( n) r( n) 1"( n)

B

~( n)

II ( n)x( n)

- HI A( z)

x( n)

r( n)

--H"+l-------ot--

N n)

----.-/1/A( z) 1---
Fig. 2.2: Principe KTLPC: a) zender b) ontvanger

Uit Fig. 2.2 en vgl. 2.1 voIgt voor het KTLPC-filter A(z):

A( z)

M

=~
i=O

-i
a .. z

1
(2.3)

A(z) is dus een all-zero filter, en wordt naast het "analysefilter"

ook weI het KTLPC-filter, "inverse filter" of "whitening" filter

genoemd. De co~fficienten van dit filter worden de a-parameters ge

noemd.

Bij de ontvanger moet uit het ontvangen residu het oorspronkelijke

signaal gereconstrueerd worden. Oit gebeurt door het ontvangen residu

ten) te filteren met een filter met overdrachtsfunctie 1/A(z). Dit

filter wordt het synthesefilter genoemd.

Het probleem is het bepalen van de co~fficienten van het analysefilter
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op een dusdanige manier, dat de predictiefout volgens een optimalise

ringscriterium geminimaliseerd wordt. In de volgende paragraaf worden

enkele methoden om de optimale a-parameters te bepalen beschreven. In

de paragrafen 2.1.2 en 2.1.3 wordt ~~n van deze methoden,de autocorre

latie-methode, nader toegelicht.

In de vorige paragraaf is het principe van de KTLPC beschreven. In

deze paragraaf wordt de keuze van de co@fficienten van het analysefil

ter beschreven.

Het is natuurlijk mogelijk om een vast analysefilter te nemen, d.w.z.

met eenmalig bepaalde a-parameters. Aangezien spraak niet-stationair

is wordt echter een betere kwaliteit verkregen indien adaptieve co~f

ficienten gebruikt worden. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden:

-voorwaartse adaptieve predictie. Bij deze methode wordt het

spraaksignaal in blokken van N
b

samples verdeeld. Voor elk N
b



blok worden de co@fficienten van het optimale analysefilter bere

kend, waarmee vervolgens de N
b

samples gefilterd worden. Deze a

parameters moeten voor elk Nb-blok overgezonden worden, zodat de

ontvanger uit het ontvangen residu het spraaksignaal kan recon

strueren.

-achterwaartse adaptieve predictie [3, h. 6.5.2]. Bij deze

methode wordt het optimale analysefilter bepaald uit het residu!

Aangezien dit signaal ook bij de ontvanger aanwezig is, hoeven de

a-parameters niet als extra informatie overgezonden te worden.

De voordelen van achterwaartse adaptieve predictie zijn dat geen extra

kanaalcapaciteit nodig is voor het verzenden van de a-parameters, en

dat geen uitgebreide buffering van het spraaksignaal nodig is. Het

nadeel van deze methode is, dat de kwaliteit van het gereconstrueerde

signaal slechter is dan bij voorwaartse adaptieve aanpassing (t.g.v.

convergentieproblemen). Het voordeel van de voorwaartse adaptieve

predictie is dat de bepaling van de co@fficienten van het analysefil

ter en de residucodering als aparte blokken behandeld kunnen worden.
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Om deze redenen wordt iekozen voor de voorwaartse adaptieve predictie.

Er kunnen verschillende optimaliseringscriteria voor voorwaartse adap

tieve predictie onderscheiden worden:

1) het mmse-criterium (minimum mean square error). Bij dit criterium

wordt het iemiddelde vermOien van het residu geminimaliseerd. Oit

criterium is tamelijk voor de hand liggend, aangezien de SNA van

het gereconstrueerde spraaksiinaal bij benadering omgekeerd even

redig is met het gemiddelde vermogen van het residu [3, p. 259].

Twee methoden die dit mm~e-criterium gebruiken zijn:

-de autocorrelatie-methode (Ae-methode)

-de covarientie-methode

Deze methoden worden in het verloop van deze paragraaf nader

toegelicht.

2) de "lattice" criteria. Bij deze criteria wordt gebruik gemaakt

van de z.g. voorwaartse en achterwaartse predictiefouten. Deze

zijn als voIgt gedefinieerd:

voorw. predictiefout: rO(n) x(n)

achterw. "

r (n)
m

m

x(n) + L.am,kx(n-k)

k=1

x( n)

(2.4)

m

b (n) = x( n-m) +~ a x( n+k-m)
m L m,k

k-1

(2.5)

m = 1, •• ,M

Met deze predictiefouten kunnen verschillende optimaliseringscri

teria gedefinieerd worden. De twee meest gebruikte criteria zijn

[ 2, p. 413):

-minimalisatie van het gemiddeide vermogen van de voorwaartse
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en achterwaartse predictiefout voor m = 1,2, .. ,M. Deze z.g.

PAACOA (parti@le correlatie-) methode leidt tot dezelfde

resultaten als de autocorrelatie-methode [4, h. 2.6].

-minimalisatie van de som van de kwadratische voorwaartse en

achterwaartse predictiefouten. Deze methode wordt de BUAG

methode (BUAG-algorithme) genoemd.

Het nade~l van het gebruik van de "lattice"-criteria is dat de bijbe

horende algorithmen voor het bepalen van de a-parameters complexer

zijn dan bij het gebruik van het mmse-criterium, terwijl er kwalita

tief weinig of geen verschil bestaat (zie o.a. [5]). Daarom wordt

gekozen voor het mmse-criterium.

Zoals gezegd wordt bij het mmse-criterium het gemiddelde vermogen van

het residu (V ) geminimaliseerd:
r

1/NL,[x(n)

N

M

~ 2+ Laix(n-i)]

i=1

(2.6)

Hierbij zijn de grenzen waarover de minimalisatie moet plaatsvinden

nog niet gedefinieerd! Parti~le differentiatie van V naar a. en
r 1

';)V I';)a.
r 1

o stellen levert de volgende vergelijkingen:

1IN 2:x( n-i) . x( n-k)

N

a.A' (i,k)
1 xx

A' (i,k)
xx

-A' (0 k)'xx ' , k = 1,2, .. ,M (2. ?)

(2.8)

Het minimale gemiddelde vermogen bedraaat:

V
r

M

A' (0,0) +~ a.A' (0 i)
xx ~ 1 xx '

i=1

(2.9)

Stel dat een blok van N spraaksamples, x(O) .. x(N -1), aebruikt wordt
w w



- 11-

om de optimale a-parameters te bepalen, waarmee vervol&ens N
b

spraak

samples gefilterd worden. Dan zijn er afhankelijk van de sommatiegren

zen in vgl. 2.8 twee methoden te onderscheiden.

1) de covariantie-methode. Bij deze methode wordt de onder&rens van

de sommatie &elijk genomen aan M (orde analysefilter), en voor de

Oit betekent dat de predictiefout

van A' (i,k) (zie Fi&.
xx

bovengrens wordt N -1 genomen.
w

over het totale Nb-blok geminimaliseerd

samples worden gebruikt voor de berekening

2.3a) .

wordt, maar aIle N
w

<-N (i-1)-><--N (i)--><-N (i+1)->
b b b

--> spraaksamples (tijd)

M

<---N ------->
w

--> &ebruikte samples voor blok i

N = N + M
w b

Fig. 2.3a: Gebruikte samples voor bepalen optimale a-parame

ters bij de covariantie-methode.

2) de AC-methode. Bij deze methode wordt de ondergrens op -~, en

de bovengrens op +~ gesteld, maar het signaal buiten het Nb-blok

wordt 0 verondersteld (zie Fig. 2.3b).

<-N (i-1)-><--N (i)--><-N (i+1)->
b b b

--> spraaksamples (tijd)

--) gebruikte samples voora-samples <---N ----) a-samples
w

blok i N = Nw b

Fig. 2.3b: Gebruikte samples voor bepalen optimale e-parame

ters bij de AC-methode.

De eerste M samples, x(O) .. x(M-1) worden nu gedeeltelijk voor

speld uit samples die verschillen van de echte spraaksamples (0

samples) I lodat de theoretische predictiefout van deze samples

groter zal zijn dan de waarden van r(n) die verkregen worden door

het Nb-blok te filteren met het optimale analysefilter. 20 zal
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ook de theoretische predictiefout van de M samples na het N -blok
w

groter zijn dan de "echte" residuwaarden. Het minimale gem.

vermogen dat nu met vgl. 2.9 berekend wordt zal dan ook slechts

een benadering zijn voor het echte gemiddelde residuvermogen van

het Nb-blok!

Bij een goede impl~mentatie blijkt er kwalitctief weinig verschil te

bestaan tussen de AC-methode en de covariantiemethode, terwijl de

covariantiemethode complexer is dan de AC-methode. Bij de AC-methode

wordt bovendien altijd een stebiel synthesefilter verkregen [4, h.

5.2]. Daarom wordt voor deze oplossing gekozen.

Voor de AC-methode kan vergelijking 2.8 geschreven worden als:

A' (i,k)xx

N -1-1 i-kl
w

1/ N
w
L x(n)x(n +

n=O

li-kl) ~ A'(li-k/)
x

(2.10)

De vergelijkingen 2.7 tot 2.9 kunnen nu geschreven worden als

M

'a.A'(k-i)L 1 X

i=1

-A~(k); k 1,2, ..• M (2.11)

A'( k)
x

N -1-k
w

1INw~ x( n) x( n+k)

n=O

( 2. 12)

V' = A' ( 0)
r r

= A'(O) +
x

M

L a.A'(i)
1 x

( 2. '3)

Uitschrijven van vgl. 2.'1 geeft het volgende resultaet:

A' ( 0) A'( 1) A'(M-1) a, A' ( 1)
x x x x

A' ( 1) A' ( 0) A'(M-2) a 2
A' ( 2)

x x x x
( 2. 14)

A'(M-1) A'(M-2). A' ( 0) aM A' ( M)
x x x x
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De vergelijkingen van vgl. 2.14 worden de normaalvergeliikingen, Yule

Walker vergelijkingen of de Wiener-Hopf vergelijkingen genoemd.

Kart semenaevet komt de AC-methode op het volgende neer. Het doel is

de M co@fficienten van het analysefilter per Nb-blok zodenig te bepa

len dat het gemiddelde vermogen van het residu minimael is. Daertoe

worden van een blok ven N spraaksemples de z.g. autocorrelatieco@f-
w

ficienten, R'(i), voor i = O,1, .. ,M berekend volgens vgl. 2.12. De
x

optimale a-peremeters worden dan bepeald door de normeelvergelijkingen

(2.11, 2.14) op te lassen. Een benedering voor het resulterende gemid

delde vermogen yen het residu kan met vgl. 2.13 bepaald worden.

Om het inzicht in de AC-methode te vergroten wordt in peregreaf 2.1.3

de interpretatie van de AC-methode in het frequentiedomein beschre-

ven. Hier zal blijken det de AC-methode yen de KTLPC niets anders is

dan een (input) identificatieproces, waarbij een all-pole (AR) model

gebruikt wordt am het spraaksignaal het beste te beschrijven. Daartoe

is het nodig te bewijzen, dat de AC-co@fficienten R'(i) beschouwdx
kunnen worden als een benadering van de acf van het (lokaal) statio-

naire spraakproces. Dit wordt in de volgende paragraaf aangetoond.

2.1.2. De autocorreletiemethode van de KTLPC.-------------------------------------

In deze paragreaf wordt eangetoond dat de AC-coBfficienten ven vgl.

2.12 beschouwd kunnen worden els een benaderina voor de acf yen het

lokeel stationaire spreakproces. Hierven wordt in de volgende pare

araaf aebruik gemeekt. De besisconcepten ven de stochastische sianeel

theorie worden bekend verondersteld (zie o.e. [3, h. 2]).

Aangezien spreak els een stochestisch proces te beschouwen is kunnen

vgl. 2.1 en 2.2 els voIgt geschreven worden (~(n) is een stochestische

tijdfunctie) :
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M

.. - '"" .. x(n-i)L 1-

i=1

( 2.15)

rJ n) '" ~(n ) - BJ n) ( 2.16)

De optimale a-p"r"meters m.b.t. het mmse-criterium worden verkregen

door

2 2
Wr ( n) ~ E[!:. (n)] = E[ ~( n) - ~J n) ] ( 2 • 17)

te minimaliseren. Parti@le differenti"tie van V naar a. levert de
r 1

volgende vergelijkingen:

E[ {~( n) - x t ( n)} x( n- i)] ,. 0;
-op -

0; i = 1,2, ... ,M

1" 1,2, ... ,M

(2.1Ba)

(2.1Bb)

M

E[~(n) .~(n-i)] '" - ~aj E[~Jn-j)~(n-i)]; i

j=1

1,2 .... (2.1Bc)

De autocorrelatiefunctie lliil. v"n het stochastisch proces ~(n) is

gedefinieerd als

R ( c , d) = E[ ~( c) . ~( d)]xx

Vergelijking 2.1Bc is hiermee te schrijven "Is

( 2. 19)

R (n,n-1)xx R (n-j n-1)
xx ' 1 = 1,2, .. ," ( 2.20)

In principe k"n met vgl. 2.20 het optimale filter voor elk sample

bepaald worden indien de "cf v"n ~(n) bekend is! Indien het spraak

proces stationair is kan vgl. 2.20 vereenvoudigd worden. In dit geval

is vgl. 2.19 te schrijven als
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A (k) = E[~.cn) .~Jn+k)]
x

(2.21)

Vergelijking 2.20 is nu te schrijven als

M

Ax( k) = - L.a i Ax( k-i) ;

i=1

k 1,2, ... ,M ( 2 . 22)

Bij een bekende acf kunnen de a-parameters door het oplossen van het

lineaire stelsel vergelijkingen (2.22) bepaald worden.

De mmse W voIgt rechtstreeks uit vgl. 2.1? door gebruik te maken van
r

vgl. 2.18b. Uit deze laatste vergelijking voIgt namelijk dat:

E[{x(n) - x t(n)}x ten)]- -op -op
o ( 2.23)

dus:

W - E[ ~J n) BJ nJ] '"x

M

'" A (0) +~a.A (i)xL). x

i=1

(2.24)

Uit het vergelijken van vgl. 2.12 en 2.21 voIgt dat de AC-co!fficien-

van

R'(i) wordt namelljk uit R (1)
x x

ensemblegemiddelde door het tijdgemiddelde te ver-

verband geldt tussen V en W (resp. vgl. 2.6 en
r r

Hetzelfdevangen.

verkregen door het

ten A'(i) beschouwd kunnen worden als een benadering voor de acf
x

het (lokaal) stationaire spraakproces.

2.1?)

Bij de beschrijving van de KTLPC is in de vorige paragrafen uitslui

tend gebruik gemaakt van het tijddomein. In hoofdstuk 3 zal blijken
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dat een beter resultaat, d.w.z. een lager gemiddeld residuvermogen,

behaald wordt indien niet de originele spraaksamples maar "gewogen"

spraaksamples voor de berekening van de AC-co@fficienten gebruikt

worden. Om dit te kunnen verklaren wordt in deze paragraaf bewezen,

dat het amplitudespectrum van het synthesefilter (-1/A(z)) een benade

ring is van het vermogensspectrum (power spectral density function,

~) van het (lokaal) stationaire spraakproces. Hierbij wordt de psd

van een stationair proces ~(n) gegeven door de bekende Wiener

Khinchine relaties:

+00

6
x
(e j ,s) = LRx(k).e-j,sk

11.=-00
11

R
x

( 11.) = 1/( 2fT) f 6
x

( ej,s) .e j ,sk d16
-rr

(2.25a)

(2.25b)

Oeze interpretatie in het frequentiedomein geeft 0011. meer inzicht in

de AC-methode van de KTLPC.

Beschouw een stationair stochastisch proces ~(n), dat onstaat door een

witte-ruis proces ~(n) met psd 6
d
(e j

,s) = W
d

door een Mde
orde all-pole

filter met overdrachtsfunctie 1/A(z) te sturen (zie Fig. 2.4). Dan

geldt de volgende differentievergelijking voor ~(n):

~( n)

M

~( n) - L a i ~(n - i)

i=1

(2.26)

M

Indien A(z) • 1 + ~aiz-i

i=1



d( n)

- 1? -

y( n)

-----(+}---------------------------r----

Fig. 2.4: Generatie van een AR{M) proces.

Het proces y( n) wordt een AR( M) (Mde
orde ~utoregressief) proces

genoemd. Aangezien ~(n) per definitie ongecorreleerd is met vooraf

gaande waarden van y(n) geidt

E[ ~( n) y( n-k) ] OJ k > ( 2. 2?)

De acf van y( n) voIgt rechtstreeks uit vgI. 2.21, 2.26 en 2.2?:

R (0)
Y

M

- """'"" a.R (i) + WL 1 Y d
i=1

( 2.28)

M

R (k) = - ~~.R (k-i)' k)Y L 1 Y ,
i=1

( 2.29)

Een vergeIijking v~n vgl. 2.22, 2.'1 en 2.29 toont aan, d~t de AC

methode v~n de KTLPC niets anders is dan een (input) identificatie

proces, waarbij een AR-model gebruikt wordt om het ingangssignaal het

beste (mmse) te beschrijven. De eerste M+1 waarden van de acf van het

AR(M) proces worden hierbij geIijk genomen aan de gemeten AC-co~ffi

cienten.
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Indien M oneindig groot genomen zou kunnen worden zijn aIle acf

waarden van het AR-model gelijk aan de gemeten waarde, en zijn de

vermogensspectra dus ook gelijk m.a.w.

s (z)
y (2.30)

voor z = exp(j~) en oneindig grote filterorde

Dit verklaart de aanduiding "whitening"-filter voor het filter A(z):

het uitgangssignaal van dit filter is een "gewitte" versie van het

ingangssignaal (d.w.z. het residu heeft een vlakker vermogensspectrum

dan het spraak signaal) .

Voor eindige M geldt

V IIA(z)1 2 = S'(z)
r x z = exp( j~) (2.31)

waarbij S'(ej~) een benadering van het vermogensspectrum S (ej~) is.
x x

Een voorbeeld van het spectrum S en het benaderde spectrum S' staat
x x

in Fig. 2.5. Uit deze figuur blijkt ook dat de pieken in het spectrum

beter benaderd worden dan de dalen. Een verklaring hiervoor is te

vinden in [4, p. 134].
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Fig. 2.5: Vermogensspectrum stemhebbende ~~ca3k (a) en stemloze

spraak (b) met bijbehorend amplitudespectrum van het synthesefilter

2.2. Oe lange-termi1n lineare predictieve coderingstochniek (LTLPC).

In de vorige paragraaf is uitvoerig beschreven hoe de correlatie

tussen naburige samples verwijderd kan worden m.b.v. hat analysefil

ter. Uit Fig. 1.3a blijkt echter, dat voor stemhabbende spraak er ook

een correlatie is tussen samples die een (aantal) pitch periode(s) van

elkaar afliggen. Door gebruik te maken van een 1anle-termijn lineaire

predictor (LTLP, ookwel pitchpredictor) kan ook deze correlatie ver-

wijderd worden, zodat het resulterende residu met nog minder

bits/sample gequantiseerd kan worden (zie Fig. 2.6). Het nadeel van

het gebruik van een LTLPC-filter is echter dat de gevoeligheid voor

transmissiefouten toeneemt. Oit komt doordat de impulsresponsie van

dit filter lang duurt, zodat de transmissiefouten langer blijven

doorwerken.
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Fig. 2.6: e) origineel spreeksigneel

b) residu ne korte-termijn predictie (xV1O)

c) residu ne korte- en lenge-termijn predictie (x10)

Het KTLPC-filter en het LTLPC-filter kunnen in serie geschekeld worden

om een gecombineerde lineeire predictor te vormen. Indien de KTLP v66r

de LTLP gebruikt wordt, betekent dit det de LTLP het KTLPC-residu els

ingangssignaal gebruikt (zie Fig. 2.?).

r( n)x( n) r 1(n)

4 <rLP ~,(n) ~r-LTL-PXnJ
( n)( )( )x n r n r l

A( z) P( z)
'""-

(KTLPC-fil ter) ( LTLPC-fil ter)

Fig. 2.?: Serieschekeling korte- en lange-termijn predictor.

De overdrachtsfunctie ven een (2n+1)e orde LTLP wordt gegeven door:

LTLP( z) 1-P( z)

n

~ -( O+i)
- L-Pi z

i=-n

( 2.32)
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Hierbij is 0 de pitchperiode, d.w.z. de efstend tussen twee neburige

pitchpulsen.

Indien 0 bekend is kunnen de filterco~fficienten p. van de LTLP op een
1

overeenkomstige manier els de e-parameters bepaald worden (zie o.e.

[6, p. 41). Voor het bepelen van 0 bestaen vele verschillende moge

lijkheden (zie o.a. [6, p. 41), [?J). Hier wordt echter niet verder op

ingegaen, eangezien een LTLP weliswaar een kweliteitsverbetering geeft

maar niet echt essentieel is voor een LPC-codec.
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3. ASPECTEN BIJ DE REALISATIE VAN EEN KTLP lET EEN DSP.

In het vorige hoofdstuk is de algemene theorie van de KTLPC behandeld.

De AC-methode bleek de meest geschikte methode te zijn. Deze methode

verwijdert de correlatie tussen naburige spraaksamples door het

spraaksignaal te filteren met een optimaal (mmse) analysefilter, waar-

ana-Het uitgangssignaal van het

co@fficienten te bepalen (vgl. 2.12),

lijkingen op te lossen (vgl. 2.14).

van de co~fficienten elke N
b

samples aangepast worden. Oeze co@ffi

cienten worden bepaald door per blok van N spraaksamples de AC
w

en vervolgens de normaalverge-

lysefilter kan met minder bits/sample gequantiseerd worden dan het

originele spraaksignaal zodat, ondanks het feit dat de co~fficienten

van het analysefilter overgezonden moeten worden, dezelfde spraak

kwaliteit met minder kanaalcapaciteit bereikt kan worden.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de realisatie van het korte

termijn lineaire predictieve gedeelte van een LPC-codec m.b.v. een

OSP. In Fig. 3.1. wordt het blokschema van een dergelijke codec gege-

ven.

Het analoge spraaksignaal wordt eerst in een digitaal signaal sen)

omgezet (zie 3.?1). Oit signaal wordt door een pre-emfasefilter

omgezet in x(n). In paragraaf 3.4 wordt het gebruik van dit pre

emfasefilter nader toegelicht. Oit digitale signaal moet gebufferd

worden, aangezien er minstens N samples nodig zijn om het optimale
w

analysefilter te bepalen, waarmee N
b

samples gefilterd worden (zie

Fig. 2.3). Uit N samples worden de 1+1 AC-co@fficienten bepaald (vgl.
w de

2.12), waarna met vgl. 2.14 de optimale co@fficienten van het I orde

analysefilter bepaald worden. Om het analysefilter en synthesefilter

zo goed mogelijk elkaars inverse te maken, worden ook voor het analy

sefilter de gedecodeerde a-parameters gebruikt. Met het aldus verkre

ien analysefilter kunnen de N
b

spraaksamples omiezet worden in het

residu r(n). In hoefdstuk 1 is al aangegeven dat dit residu nog geco

deerd meet worden tot het signaal u(n). Oit signaal wordt samen met de

extra beschermde filterco~fficienten overgezonden. Bij de ontvanger

worden de N
b

spraaksamples gereconstrueerd uit het ontvangen en gede

codeerde residu r(n) en de gedecodeerde filterco@fficienten.
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Fig. 3.1: 810kschema van het KTlPC gedeelte van een lPC-codec.
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Op de residucodering en de kanaalcodering wordt in dit hoofdstuk niet

nader ingegaan. In de volgende paragrafen worden weI de segmentering

van het spraaksignaal (3.'), de keuze van de predictieorde (3.2), de

berekening van de AC-co@fficienten (3.3) en de berekening en codering

van de a-parameters (3.4 resp. 3.5) nader toegelicht. In paragraaf

3.6 wordt nader ingegaan op de structuurkeuze van het analyse- en

synthesefilter, en in paragraaf 3.7 wordt de "pre- en postprocessing"

behandeld.

3.1. Segmentering van het spraaksignaal: keuze Nb~ en window.

Bij de afleiding van de AC-methode (vgl. 2.11-2.13) werd een blok van

Nw=N b ongewogen spraaksamples gebruikt om de AC-co@fficienten te bepa

len. Hiermee werd het optimale analysefilter bepaald, waarmee de N
b

samples gefilterd werden om het residu te verkrijgen. In de praktijk

wordt echter Nw groter dan N
b

genomen (zie Fig. 3.2).

-><--N (1)--><--N (2)--><--N (3)--><-
b b b

<-----N (2)----->
w

--> spraaksamples

<-----N (1)----->
w

<-----N (3)----->
w

Fig. 3.2: Verband Nw en N
b

.

Ook worden geen ongewogen, maar gewogen ("windowed") spraaksamples

voor de berekening van de AC-co@fficienten gebruikt. In de volgende

paragrafen wordt hiervoor een verklaring gegeven.

3.1.1. Keuze window.

Het spraaksignaal wordt in blokken van Nb samples gesplitst. Hier

treedt dus een impliciete windowing op met een rechthoekig window.

Deze windowing heeft het nadeel dat het gemiddelde vermagen van het

residu (V ) grater is dan bij bijv. de covariant ie-methode (zie Fig.
r
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Fig. 3.3: Invloed window op predictiefout.

Het gebruik van een "tapered" window verlaagt de predictiefout aan

zienlijk. De verklaring hiervoor kan zowel in het ti1ddomein als in

het frequentiedomein gegeven worden:

-in het tijddomein. Bij de AC-methode wordt het signaal nul veron

dersteld buiten N . Door de discontinufteiten bij xeD) en x(N -1)w w
kunnen de samples na xeD) en x(N -1) niet goed voorspeld worden,

w
hetgeen een grote bijdrage levert aan de te minimaliseren predic-

tiefout. Door een "tapered" window worden de overgangen minder

scherp, zodat de genoemde randeffecten verkleind worden.

-in het freguentiedomein. Het is bekend, dat een vermenigvuldiging

van een signaal met een window in het tijddomein overeenkomt met

een convolutie in het frequentiedomein. Als er geen tapering,

d.w.z. een rechthoekig window gebruikt wordt kan, in delen waar

het spraakspectrum een lage dichtheid heeft, de overspraak van

andere delen van het frequentiespectrum gaan overheersen t.g.v.

de zijlobben van het window. In die gebieden wordt niet de spec

trale omhullende van het spraaksignaal, maar die van de "tran

si~nten" benaderd en geneutraliseerd.

8ij de keuze van het window moet tegen elkaar afgewogen worden:
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-de breedte ven de hoofdlus (d.w.z. de spectre Ie resolutie)

-de emplitude van de zijlussen (d.w.z. de mete ven overspreak)

In de prektijk blijkt een Hamming-window, dat een maximale zijlob ven

-41dB heeft, te voldoen. oit window wordt beschreven door vgl. 3.1.

m( n) 0.54 - 0.46co(2nn/(N -1)); n • 0,1, .. ,N -1w w
( 3. 1)

N.B. Er ken ook gebruik gemaekt worden ven een window, det neer ~~n

zijde onbegrensd is. Bij het gebruik ven een dergelijk window

speelt dus in principe het hele verleden mee (zie o.e. [9]). Het

voordeel ven dergelijke windows is, dat de berekening ven de AC

co@fficienten op sample/sample basis kan pleatsvinden. Oit bete

kent een vermindering van het buffergeheugen, maar een vergro

ting van de rekentijd. Oeze methode wordt dan ook voorel toege

past bij VlSI-schakelingen.

In Fig. 3.2 is ervan uitgegaan, dat Nb<Nw' m.a.w er worden minder

spreaksamples gefilterd met het optimale analysefilter dan dat er

spraaksemples nodig zijn om dat filter te bepalen. oit gebeurt om de

volgende redenen:

-T.g.v. de windowing (3.1.1) zijn de semples rond x(O) en x(N -1)
w

sterk verzwekt, zodet ze dus geen "echte" bijdrege leveren ean de

te minimaliseren predictiefout.

-Door overleppende windows te nemen wordt een geleidelijke over

gang tussen de co!fficienten van opeenvolgende enelysefilters

verkregen. Hierdoor wordt in het begin ven een nieuw Nb-blok geen

el te grote residuwaarde verkregen.

Het verschil tussen N
b

en N
w

wordt bepaald door de mate waarin men de

overgangsverschijnselen wil onderdrukken, en de extra rekentijd die

een grot ere N
w

t.o.v. N
b

met zich meebrengt.

Voor een lage bitrate moet N
b

zo groot mogelijk genomen worden, eange-
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zien voor elk blok van N
b

samples de a-parameters overaezonden moeten

worden.

De maximale grootte van N wordt beperkt door de niet-stationariteit
w

van het spraaksignaal. Voor een stationair signaal zou Nw en N
b

onein-

dig groot genomen kunnen worden zonder dat een belangrijk kwaliteits

verlies zou optreden. De maximale g~ootte van N wordt dus bepaald
w

doordat aan de eis van stationariteit enigszins voldaan moet worden.

Een window van ca. 25-30ms, en een bijbehorende bloklengte van ca. 10

20ms schijnt een goed compromis te zijn (zie o.e. (10)).

De optimale keuze van N
w

en N
b

kan aIleen met luisterproeven bepaald

worden. Een geschikte keus lijkt te zijn:

Met: f
s

-3
3D. 10 . f

-3 s
20. 10 . f

s

samplefrequentie (Hz)

3.2. Keuze predict ieorde (foI) •

Het minimale gemiddelde residuvermogen voor oneindig grote filterorde

wordt gegeven door vgl. 3.2e:

:tr

V
r

= exp[ 1!( 2",) fIn
-fT"

(3.2a)

Hierbij is gebruik gemeakt ven vgl. 2.30 en van het feit dat voor een

stabiel filter 1!A(z) geldt [4, p. 130):

11

1!( 217') f Inl A( ej~) I d~ .. 0

-~

( 3. 2b)

Hoe groter de predictieorde (M) gekozen wordt, hoe dichter het gemid

delde residuvermogen in de buurt van deze limietwaarde komt, mits aan

de eis van stationariteit voldaan blijft. Oit betekent echter ~,

dat een grote M ook een kwalitatief goed gereconstrueerd spraaksignaal
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geeft. De kanaalcapaciteit is namelijk beperkt, zodat de bits die

gebruikt worden om de filterco@fficienten te verzenden ten koste gaan

van de bits die beschikbaar zijn om het residu te coderen.

Er bestaan een aantal vuistregels voor het bepalen van de optimale

predictieorde. Een van deze vuistregels is gebaseerd op de tijd die

een geluidsgolf nodig heeft om het mondkanaal (acoustisch filter) te

doorlopen. De vert raging van het analyse- en synthesefilter moet min

stens 2X deze tijd zijn [4, p. 75], d.w.z.

-3
M : 0.5.10 .2.f

s

Een ander maatstaf is de predictiegain G :
p

G e V IV
p x r

Er geldt namelijk bij benadering [3, p. 259]:

(SNR) d't = (SNR)PCM + 10 log G (dB)pre lC or p

(3.3)

( 3. 4a)

( 3. 4b)

In Fig. 3.4 wordt de predictiegain als functie van de predictieorde

gegeven voor resp. een vaste predictor (3.4a) en een adaptieve predic

tor (3.4b) bij een samplefrequentie van 8kHz. Hierbij is verondersteld

dat geen pre-emfasis toegepast wordt, dus x(n) = s(n).
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Fig. 3.4: Predictiegein versus predictieorde voor een veste pre

dictor(a) en een adaptieve predi~tor (b).

Zowel uit vgI. 3.3 als Fig. 3.4b voIgt dat bij f =8kHz een goede keuze
s

voor M 10 is.

3.3. De berekening van de AC-co@fficienten.

De eerste stap, die leidt tot het optimale enelysefilter, is de bepa

ling van de AC-coAfficienten. Uit vgl. 2.12 en hetgeen in 3.1 beschre

ven is voIgt det berekend moet worden:
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N -1-1<.

1/ N
w
~ [x( n) m( n) J( x( n+l<.) m( n+I<.)); 1<.=0,', .. ,M

n"O

( 3. Sa)

N -1-1<.
w

.. '/Nw L
n=O

x . (n) x . (n+I<.);
Wln Wln 0,', .. ,M ( 3. Sb)

Waarbij x . (n) a x(n)m(n) (3.Sc)
Wln

In principe levert de berel<.ening van vgl. 3.5 geen enkel probleem op.

Stel dat een bIoI<. van N gewogen spraaksamples beschikbaar is, dan
w

berel<.ent het volgende programma de benodigde AC-co@fficienten:

BEGIN 1<.:=0;

WHILE k<M

DO BEGIN AC-som( 1<.) :=0; {Bereken A'( k)}
x

FDA n:=O TO N -1-1<. DO AC-som(l<.) :=AC-som(l<.) + x . (n)x . (n+I<.);
w wln Wln

A'( 1<.) :=AC-som( 1<.) IN •
x w'

k:"1<.+1

END

END.

Het bovenstaande algorithme is bruil<.baar indien de N samples in een
w

snel toeganl<.elijl<. geheugen staan. De meeste DSP's, zoals o.a. oak de

TMS32010, hebben echter slechts een klein snel toegankelijl<. datageheu

gen. Indien een dergelijl<.e processor gebruikt wordt is het hierboven

gegeven algorithme niet meer efficient genoeg, en moeten de AC-coBf

ficienten op een andere manier berekend worden, bijv. met de "FIFO

methode". Bij deze methode worden in het snel toegankelijl<.e datageheu

ge~ M+g1+1 plaatsen voor een FIFO-buffer gereserveerd. Na initialisa

tie worden steeds g1+1 nieuwe spraal<.samples uit het langzame geheugen

in de FIFO geplaatst, waarna voor elk van de M+1 AC-co@fficienten g1+1

nieuwe termen berel<.end worden. Oit algorithme wordt in appendix A.1.S

nader toegelicht.
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3.4. Het oplossen ven de normealvergeliikingen.

Om uit de AC-co@fficienten het optimale analysefilter te verkrijgen,

moet het lineeire stelsel vergelijkingen van vgl. 2.14opgelost wor

den. In matrix vorm is dit stelsel vergelijkingen te schrijven els:

rnA' . a .. A'
x - -x

met: rnA' A' ( 0) A' ( 1) R'(M-1)x x x x
R' ( 1) A' ( 0) R'(M-2)

x x x

A'(M-1) A'(M-2). A' ( 0)
x x x

( a 1 '
T

~ a
2

, ..... , aM)

A' (A'( 1), .. A' ( M) ) T
II X ' X

(3.6)

Het oplossen van deze vergelijkingen vormt wiskundig geen enkel pro

bleem. Dit kan n1. met de bekende regel ven Cramer, of met de elimina

tiemethode van Gauss. Doordat het stelsel vergelijkingen echter een

specifieke structuur bezit, de z.g. symmetrische Toeplitz structuur,

zijn er verschillende redenen om het oplossen van dit stelsel nader te

bekijken. Deze redenen zijn:

-Voor het oplossen ven vergelijkingen met een Toeplitz-structuur

bestean er efficiente elgorithmen, wearven het eentel opereties

evenredig is met M2 i.p.v. M3 zoels bij de methode ven Geuss het

gevel is.

-De vergelijkingen kunnen recursief opgelost worden.

Bij het recursief oplossen komt een stel paremeters te voor

schijn, die het enelyse- en synthesefilter ook volledig beschrij

ven. Dit zijn de z.g. "reflectiecolfficienten" of k-parameters.

Deze co~fficienten zijn zeer geschikt voor transmissie, en verder
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ken de stebiliteit ven het synthesefilter rechtsreeks uit deze

co!fficienten afgeleid worden. Het synthese filter is nl. stebiel

desde Ik.l<l voor i = l •..• M. Dit betekent. dat bij elke stap de
1

stebiliteit ven het synthesefilter gecontroleerd ken worden.

Indien door numerieke fouten het synthesefilter instebiel dreigt

te worden kunnen maatregelen getroffen worden om dit te voorko-

men.

De algorithmen die vgl. 3.6 recursief en efficient oplossen zijn te

verdelen in twee cetegoriBn:

-algorithmen die de a-paremeters rechtstreeks bepelen. en weerbij

de k-perameters slechts nevenresulteten zijn. Hiertoe behoren het

Levinson-. en het Durbin-elgorithme [4, h. 3]

-algorithmen die aIleen de k-parameters bepelen. Hiertoe behoren

het Leroux-Gueguen algorithme [11]. en de Schur-recursie [6. h.

8]. Uit deze k-parameters kunnen de e-peremeters berekend worden

met het z.g. "STEPUP-algorithme" [4. p. 94] Er besteen echter

filterstructuren. de z.g. "lattice-filters". die rechtsreeks

gebruik maken van de k-parameters. zodat dus geen omrekening near

a-parameters hoeft plaats te vinden.

De eerste categorie algorithmen berekenen de a-peremeters iets effi

cienter dan de algorithmen van de laatste categorie, eangezien hier de

a-paremeters met een apart algorithme uit de k-parameters bepaald

moeten worden (lie Tabel 3.1).

Tebel 3.1: Rekentijd voor het oplossen van vgl. 3.6

(TMS32010. M R 10)

elgorithme

Levinson/Durbin

Leroux-Gueguen/Schur

STEPUP

rekentijd (ms)

0.38

0.31

0.16

referentie

[12. p. 65]

appendix A.1.6

appendix A.1.?

In Fig. 3.1 is echter aangegeven. dat ook bij de zender de a-parame-
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ters uit de gedecodeerde trensmissieparameters bepaald moetsn worden.

Aangezien de transmissieperameters meestal afgeleid zijn van de k

paremeters moet ook bij de eerste categorie het STEPUP-elgorithme

gebruikt worden. Hierdoor zijn de verschillende algorithmen ongeveer

even efficient.

Het Leroux-Gueguen algorithme en de Schur recursie hebben het voordeel

dat de k-parameters en elle variabelen die bij de berekening nodig

zijn, kleiner zijn dan " zodet een eenvoudige fixed-point implemente

tie mogelijk is. Bij het gebruik yen een latticefilter levert het feit

dat de grootte van de a-parameters sterk afhankelijk is yen de sample

frequentie en de bendbreedte van het spraeksigneal geen enkel probleem

op. Indien geen latticefilter gebruikt wordt blijft dit probleem

beperkt tot de STEPUP-procedure.

In de volgende paragraaf wordt de lettice-vorm yen het Leroux-Gueguen

algorithme "efgeleid". In paregreaf 3.4.2 wordt het STEPUP-algorithme

behandeld, wearna in paragraef 3.4.3 de invloed yen de eindige reken

nauwkeurigheid onderzocht wordt.

In deze paragraaf wordt eengetoond hoe vgl. 3.6 efficient epiBlast kan

worden. Hier worden aIleen de belengrijkste resulteten vermeld. Voer

gedetailleerdere informetie werdt neer de literetuur verwezen.

In (4, h. 3J wordt het volgende stelsel recurrente betrekkingen efge

leid wearmee vgl. 3.6 ePiBlast ken worden:
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initieel: m '" OJ V' ( 0)
r

- 1
Z

1\
m+1

m

'" -{ """""""a .R'(m+1-i) }/V'(m)'
~ m,l x r'
i=O

( 3. ?a)

V'(m+1) '" V'(m){1-I\2 }.
r r m+ 1 '

( 3. ?b)

A 1( z)m+

B (z)
m

( 3. ?c)

( 3. ?d)

eindrelatie: m=Mj AM(z) A(z)

Hierbij is: A (z)
m

B (z)
m

m

L -i= a z .
m, i '

i=O

m+1

L -i= b. z .
m,l '

i=1

a
m,O

bm,m+1

(overdrachtsfunctie mde orde

optimale analysefilter)

1\. ide reflectieco~fficient
1

V'(m) '" benadering voor het gemiddelde
r

residuvermogen

indien een predictor met orde m gebruil\t zou wor

den.

Uit vgl. 3.?c en 3.?d voIgt nog:

( 3. ?e)

In [11] wordt het principe gegeven, hoe uit vgl. 3.? een nieuw stelsel

recurrente betrel\I\ingen I\an worden afgeleid. 001\ wordt hier bewezen

dat de modulus van aIle variabelen I\leiner dan of gelijl\ aan is,

mits I R'(I\)I <1. Aan deze voorwaarde wordt voldaan indien de AC-co~f-
x -

ficienten genormeerd worden:
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r'(") ~ R'(k).C . k
x x xae'

C < 1/R'(0)
xae x

0, .. ,M (3. B)

Door deze normering verandert natuurlijk niets aan de oplossing van

vgl. 3.6! Het nieuwe stelsel reeurrente betrekkingen luidt:

initieel: m=Oj

yO( i) r ~( i) i i = ', .. , I

bO(i) = r~(i) j i 0, .. ,M-1

k , = -y (m+1)/b (m)m+ m m -y (m+1)/v'(m)
m r

( 3.913)

Ym+,( i)

bm+,(i)

Ym( i) + km+
1
bm( i-1) j

b (i-1) + k Y (i)'
m m+1 m '

'tIi

'tIi

( 3. 9b)

( 3. ge)

eindrelatie: m = Ij

k., i = ', .. ,M zijn de refleetieeo~ffieienten
1.

te zien dat y (i) en b (i) aan vgl.
m m

." h d .de t'1.S 00 aangegeven oe e 1. sec 1.e, d.w.z. k., op tijdstip i bepaald
1.

3.913. Merk op dat niet de responsieOit komt overeen met vgl.wordt.

Deze oplossing kan gevisualiseerd worden m.b.v. het lattieefilter in

Fig. 3.5. Stel dat het "signaal" r'(i) aan dit filter aangeboden wordt
x

voor i~O. Stel verder dat Y (i) en b (i) de uitgangssignalen zijn van
m m

de mde seetie van het lattieefilter op tijdstip i. Dan is eenvoudig in

3.9b en 3.ge voldoen. In Fig. 3.5

op r'(i) op tijdstip i bepaald wordt, maar dat de waarden van y. en b.x 1. 1.
voor elke seetie van het lattieefilter voor de van be lang zijnde

tijdstippen berekend worden. In appendix A.1.6 wordt dit algorithme

nader toegelieht.
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y (i)
m

b (i)
m

Fig. 3.5: Latticefilter interpretatie van het Leroux-Gueguen alg.

De a-parameters kunnen op eenvoudige wijze uit de k-parameters verkre

gen worden m.b.v. het STEPUP-algorithme [4, p. 110J. Uit vg!. 3.?c en

3.?d voIgt dat:

-m
A (z) = A .(z) + k z A 1{1/z)j m = 1,2, .. ,Mm m-I m m-

initieel: A
O

{ z) = 1

eindrelatie: A
M

{ z) = A{ z)

Vergelijking 3.10 is ook te schrijven als:

( 3. 10)

a
m, j

a 1 + k a 1 i 1~~m- 1, m .. 2, .. , Mm- ,j m m- ,m-j
(3.11)

a
m,m

k • a =
m' m,O

m = 0, .. ,M

Het onderstaande programma berekent de a-parameters indien de k

parameters gegeven zijn.
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BEGIN a,:=k,i m:=1i {A,(z) bepaald, m is de berekende filterorde}

WHILE m<M

DO BEGIN m:=m+'i {Bereken A (z)}m
FOR j:" , TO TRUNC( m/2)

DO BEGIN hulp:=a
j

+ k a .
m m-j'

a :=a + kmajim-j m-j
aj:=hul p

END;

a :=km m
END

END.

Bij het implementeren van de in de vorige paragrafen beschreven algo

rithmen moet er rekening mee gehouden worden, dat de DSP's slechts een

eindige woordlengte bezitten, zodat de berekeningen slechts met ein

dige nauwkeurigheid uitgevoerd kunnen worden. In deze paragraaf wordt

de invloed van deze eindige rekennauwkeurigheid onderzocht. Het zal

blijken dat de vergelijkingen met een woordlengte van 16 bits vol

doende nauwkeurig opgelost kunnen worden, mits het sprae~si6n~al eerst

door een pre-emfasefilter gestuurd wordt.

8ij het numeriek oplossen van het lineaire stelsel vergelijkingen van

vgl. 3.6 worden twee soorten fouten gemaakt. De onvermijdbare fout

ontstaat doordat de gegevens, de AC-coUfficienten, en de resultaten,

de a-parameters, slechts met een eindige woordlengte beschreven wor

den. Daarnaast is er nog de rekenfout die ontstaat door de beperkte

rekennauwkeurigheid. AIleen de laatste fout is afhankelijk van het

gebruikte algorithme!

In [4, h. 9] en [13] wordt aangetoond dat hoe vlakker het vermogens

spectrum van x(n) is hoe kleiner de onvermijdbare fout wordt. Dit komt

avereen met experimenteel gevonden resultaten (zie Fig. 3.6 ['4]).

Hier zijn het aantal instabiele frames uitgezet tegen het aantal bits

waarmee de genarmeerd AC-co!fficienten beschreven worden indien geen

resp. weI een pre-emfasefilter gebruikt wordt. De berekening van de
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AC-co@fficienten en het oplossen van vgl. 3.6 gebeurt "exact".

Aantal frames: 125
-3N = f .19.10

w s
Hamming window

pre-emfaseconstante: 0.9

0.5<r'(0)<1
- x

125-,------------...,
IOO-~

I-f--

f. = 6.7 kHz

6 1 e 9 10 II 12 13 14 15 16
(3 Cl.)

125.,...-------------
100

110 "'£-[MPM.Io511

\
10

,NI-[lIfltHAStS

\

f,= 10kHz

6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 11 18 19 20
{3 {I

Fig. 3.6: Aantal instabiele frames t.g.v. truncatie AC-coBff.

a) f = 6.?kHz, M=10 b) f = 10kHz, M=12
s s

Het pre-emfasefilter zorgt ervoor dat het spectrum van x(n) vlakker is

dan het spectrum van s(n), en is dus te beschouwen als een soort

analysefilter. In principe zouden de coBfficienten van dit filter

adaptief aangepast moeten worden op dezelfde manier als dat het

"echte" analysefilter A(z) bepaald wordt (met natuurlijk minder coBf

ficienten). Indien het fil ter op deze manier bepaald zou worden, zou

de rekentijd sterk toenemen. Daarom wordt gekozen voor een vast pre

emfasefilter. De coBfficienten van dit filter worden bepaald door vgl.

2.14, waarbij de AC-coBfficienten R' nu betrekkingen hebben op
x

het

lange-termijn gemiddelde van s(n).

Aangezien het lange termijn vermogensspectrum van spraak een helling

van -6dB/oct vertoond, lijkt een 1e orde pre-emfasefilter goed genoeg.

De overdrachtsfunctie voor dit filter is dus:
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-1
H(z)=1+u.z

P
u • -R' (1)/A' (0)

51 sl

(3.12a)

(3.12b)

waarbij R~l(i) de lange termijn AC-co@fficienten van sen) zijn.

In [3, p. 3?) worden deze AC-co@fficienten vermeld voor f = BkHz.
s

Hieruit voIgt dat u:0.B-O.9 voor f = BkHz.
s

In [15) wordt het aantal instabiele frames bepaald indien vgl. 3.6 met

de latticevorm van het Leroux-Gueguen algorithme opgelost wordt. Hier

bij wordt een 30ms Hamming window, en een pre-emfaseconstante van 0.94

genomen. Net als in [14) blijkt dat voor f <10kHz de vergelijkingen
s

met 16 bits nauwkeurigheid voldoende nauwkeurig opgelost kunnen wor-

den.

3.5. Coderingsmethoden voor de co@fficienten van het analysefilter.

In de vorige paragraaf is beschreven hoe de co@fficienten van het

analysefilter bepaald kunnen worden. Bij het coderen van deze coAffi

cienten wordt ge@ist dat het filter met de gedecodeerde coAfficienten

zo min mogelijk afwijkt van het filter met de oorspronkelijke coAffi

cienten. Het spreekt vanzelf, dat er ze weinig mogelijk bits voor het

coderen van de coAfficienten gebruikt moeten worden. In deze para

graaf wordt kort ingegaan op de verschillende mogelijkheden die er

zijn om de filterco@fficienten te coderen. Er is nog een nader onder

zoek nodig om de beste methode te bepalen.

Het analyse- en synthesefilter kan door een aantal parameters gespeci

ficeerd worden, die allemaal in elkaar omgerekend kunnen worden, zoals

o.a. :

-de AC-ceAfficienten

-de a-parameters

-de LSP's (Line Spectrum Pairs) [16)

-de k-parameters of hiervan afgeleide parameters zoals:
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-de LAR's (Log Area Ratio, zie o.a. [1?J(6, p. 142))

LAR. c 10g[( 1+k.)/( 1-k.]
111

-de Theta parameters (inverse sinus transformatie, zie o.a.

[ 6, p. 142))

Een geschikte en veel gebruikte methode om de filterco!fficienten te

beschrijven zijn de LAR's. Deze parameters kunnen met relatief weinig

bits uniform gequantiseerd worden, zonder dat de afwijking tussen de

filters met ongecodeerde en gedecodeerde filterco@fficienten groot is.

Een ander voordeel van de LAR's is dat hiermee de stabiliteit van het

synthesefilter eenvoudig bepaald kan worden.

Omdet er een grote correlatie is tussen de co@fficienten van een N
b



blok en tussen opeenvolgende Nb-blokken kan resp. vector Quantisatie

en differentiele Quantisatie toegepast worden om de bitrate te verla

gen. Hierdoor neemt de complexiteit natuurlijk toe (o.a. [6, p. 144]).

3.6. De keuze van de structuur van het analyse- en synthesefilter.

In de vorige paragrafen is beschreven, hoe de co@fficienten van het

analyse- en synthesefilter bepaald kunnen worden. In deze paragraaf

wordt nader ingegaan op de structuurkeuze van het analyse- en

synthesefilter. Hierbij zal de meeste aandacht besteed worden aan de

structuur van het synthesefilter.

De bekenste structuren voor een all-pole filter zijn de parallel

structuur, de cascade structuur en de "directe" structuur [18, h.

5.2]. Van deze structuren wordt aIleen de directe structuur bekeken

(zie Fig. 3.?a). Uit vgl. 2.?c en 2.?e kunnen andere filterstructuren

afgeleid worden: de "lattice" structuren [19]. Van deze structuren

wordt alIeen de "two-multiplier lattice" bekeken. (zie Fig. 3. ?b). De
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andere filterstructuren kosten namelijk teveel rekentijd.

f'( n)

A

'------l z- 1

f'(n)

R( n)

x( n)

B

Fig. 3.?: Synthesefilters met een a) directe- en b) latticestructuur

De volgende criteria worden gebruikt bij de keuze van de fil

terstructuur, waarbij er rekening mee gehouden is dat het filter op

een processor met een eindige woordlengte gefmplementeerd moet worden:

-de rekentijd

-de invloed op de spraakkwaliteit van:

-de quantisatie van de filtercoBfficienten

-de eindige representatienauwkeurigheid van de interne varia-

belen.

-het aanpassen van de filtercolfficienten (overgangsver

schijnselen)

In de volgende paragrafen worden deze criteria nader toegelicht, en

worden de filterstructuren van Fig. 3.? aan de hand van deze criteria

met elkaar vergeleken. Het zal blijken dat de directe structuur het

geschiktste is. Voor de schaling van de filters wordt verwezen naar
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appendix 8.

De totale benodigde rekentijd bestaat uit de tijd die nodig is om de

filterco@fficienten uit de verzonden co@fficienten te berekenen, en

uit de tijd die nodig is om ce responsie op een sample te bepalen.

Er wordt verondersteld, dat de verzonden filterco@fficienten afgeleid

zijn van de k-parameters (zie 3.5). 8ij het latticefilter kunnen

hieruit rechtstreeks de filterco@fficienten bepaald worden, terwijl

bij het "directe" filter de filterco@fficienten m.b.v het SlEPUP

algorithme uit de k-parameters bepaald moeten worden.

Voor het "directe" filter is per sectie ~~n optelling en ~~n vermenig

vuldiging nodig. 8ij het latticefilter zijn per sectie twee optel

lingen en twee vermenigvuldigingen nodig.

In label 3.2 is de rekentijd voor de verschillende structuren voor een

'Oe orde filter gegeven.

label 3.2:. Rekentijd 10e orde lattice- en "direct" filter

( TMS320 10) .

latticefilter

berekenen

"direct" fil ter

fil terco@ff.

rekentijd/sample

rekentijd/blok

(N
b

= 160)

totaal

%real-time (f =8kHz)
s

O.022ms

3.52 ms

181

+0.16ms

O.004ms

0.64 ms

41

Uit label 3.2 blijkt dat het directe filter ongeveer een factor 4

minder rekentijd kost dan het latticefilter. Hierbij is weI de reken

tijd t.g.v. het normeren en het lezen/schrijven van samples niet

meegerekend. Deze overhead is echter voor beide filters ongeveer
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gelijk.

Bij de berekening van de co§fficienten van het filter worden fouten

gemaakt (zie 3.4.3). Bovendien worden ze bepaald uit de gecodeerde

"echte" coBfficienten. Hierdoor wordt niet de overdrachtsfunctie

1/A{z) maar 1/A'{z) gerealiseerd. Van be lang is de afwiikin2 tussen

1/A{z) en 1/A'{z) indien een latticefilter resp. een "direct" filter

gebruikt wordt.

Indien uitgegaan wordt van de uit de verzonden filterco§fficienten

berekende k-parameters, dan verschillen het latticefilter en het

"directe" filter aIleen daarin, dat bij het "directe" filter een extra

afwijking van 1/A(z) ontstaat t.g.v. numerieke fouten bij de STEPUP

procedure, en t.g.v. de eindige woordlengte voor de representatie van

de a-parameters. Bij het Levinson/Durbin algorithme wordt impliciet

van de STEPUP-procedure gebruik gemaakt. Dit algorithme berekent de a

parameters nauwkeurig genoeg bij een woordbreedte van 16 bits [14J

(zie ook 3.4.3). Dit is een indicatie, dat bij een woordbreedte van 16

bits het verschil tussen de beide filterstructuren t.g.v. de eindige

nauwkeurigheid van de co§fficienten klein zal zijn.

Het "directe" filter heeft weI een ander nadeel: de filterco§fficien

ten zijn niet begrensd door 1, hetgeen bij een "fixed-point" implemen

tatie aanleiding kan geven tot moeilijkheden. Volgens [4, p. 224J

worden de a-parameters echter veilig begrensd door 4 bij f 6.?kHz,
5

en door 8 bij f D 10kHz.
s

T.g.v. de eindige woordlengte treedt er bij een vermenigvuldiging van

2 woorden, waarvan het resultaat weer in een woord moet passen, de

z.g. "afrondruis" op. Dit kan een slecht SNR aan de uitgang van het

filter tot gevolg hebben. Een eenvoudige methode om de SNR te verhogen

is de signaalamplitude te vergroten, aangezien de grootte van de

afrondruis constant blijft. Hier treedt echter het probleem van~

flow op: de som van 2 woorden past niet meer in een woord. Ook dit
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verschijnsel is te beschouwen als een ruisbron. Door een goede scha

ling [18, h. 11J kan ervoor gezord worden dat de totale "ruis" gemini

maliseerd wordt.

Bij algemene pool-nulpunten filters, die met een eindige nauwkeurig

heid berekend worden, blijkt het latticefilter een veel beter ruis

gedrag te bezitten dan het "directe" filter [18J. Indien echter het

analyse- (all-pole) en het synthese- (all-zero) filter ge!mplementeerd

worden op een DSP, die een 2 woorden brede accumulator bezit, dan

levert het "directe" filter minder ruis op dan het latticefilter.

Oit is eenvoudig in te zien. Bij het latticefilter (Fig. 3.?b) moet na

elke vermenigvuldiging van een interne variabele met een k-parameter

in de onderste tak een afronding plaatsvinden, aangezien de geheugen

elemeneten slechts ~~n woord breed zijn. Bij het "directe" filter zijn

de geheugenelementen rechtstreeks met elkaar doorverbonden, zodat bij

het aanpassen van de geheugenelementen geen extra ruis wordt toege

voegd. Verder past het resultaat van de vermenigvuldiging van een a

parameter met een "geheugenvariabele" exact in de 2 woorden brede

accumulator. Hetzelfde geldt dan ook voor het uitgangssignaal, mits de

a-parameters in dezelfde notatie weergegeven worden, en de kans op

overflow door een geschikte schaling verwaarloosbaar klein is. Bij een

"direct" filter treedt dus aIleen ruis op t.g.v de eindige representa

tienauwkeurigheid van het ingangs- en uitgangssignaal, terwijl bij het

latticefilter daarnaast ook nog interne ruis optreedt.

Bij het synthesefilter worden de coAfficienten elke N
b

samples eange

past. Oit kan tot overgangsverschijnselen leiden. Oit verschijnsel is

experimenteel onderzocht in [6, p. 36J. Hieruit blijkt, dat de over

gangsverschijnselen bij het "directe" filter iets minder zijn dan bij

het latticefilter.

3.6.5 Conclusie.

Uit het voorafgaande blijkt, dat het all-pole "directe" filter sneller

is, minder ruis geeft en minder last van overgangsverschijnselen heeft
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dan het "two multiplier" latticefilter, indien een twee woorden brede

accumulator beschikbaar is. Het nadeel van het "directe" filter is dat

de invloed van de eindige nauwkeurigheid van de filtercoAfficienten

groter is dan bij het latticefilter. Indien een woordbreedte van 16

bits gebruikt wordt lijkt dit geen probleem te zijn. Daarom wordt

gekozen voor de "directe" structuur voor het analyse- en

synt hesefil ter.

In Fig. 3.8 is tenslotte de "directe" structuur van het analysefilter

met overdrachtsfunctie A(z) weergegeven.

x( n)

- 11---+-.........., -,I----t----l - 1I--~--z z z

r( n)

Fig. 3.8: Analysefilter A(z) met "directe" structuur.

3.? Pre- en post-processing.

Tot nu toe is ervan uitgegaan, dat het spraaksignaal sen) aen digitaal

signaal was. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de bewerkingen

die nodig zijn om dit digitale signaal uit het analoge spraaksignaal

te verkrijgen (pre-processing). Ook worden de bewerkingen die op het

gereconstrueerde signaal ~(n) uitgevoerd worden om het analoge signaal

te krijgen nader toegelicht (post-processing).
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De pre-processing bestaat uit 3 blokken (zie Fig. 3.9):

->bandfil ter

->A/D omzetter

->DC-blok

spraak

----@]
s( t) n s( n)

• ~f-----IDC-blOJ----
f

s

Fig. 3.9: Pre-processing.

Het bandfilter dient als anti-aliasing filter. De laagdoorlaat afsnij

frequentie moet dus onder f 12 l1ggen. Deze afsnijfrequentie moet 20
s

kort mogelijk bij deze grenswaarde genomen worden, omdat anders het

spectrum van sen) resp. x(n) minder vlak wordt, zodat de onvermijdbare

fout bij het bepalen van de filterco@fficienten toeneemt.

De lage frequenties worden meestal weggefilterd, omdat hierin veel

signaalenergie zit, waarvoor dus veel bits gebruikt worden bij het

coderen, terwijl deze frequenties voor de perceptie niet van be lang

zijn. Bij KTLPC-codecs is dit argument minder van toepassing, aange

2ien de predictiegain voor laagdoorlaat signalen groter is dan voor

banddoorlaat signalen (zie Fig. 3.4b). Toch worden ook bij KTLPC

codecs de lage frequenties weggefilterd, omdat een hoog OC-niveau de

uitstuurbaarheid van de AID omzetter zou beperken. I.v.m. de vereiste

vlakheid van het spectrum van sen) resp. x(n) moet een zwak filter

genomen worden, waarvan de afsnijfrequentie niet te ver van OHz

verwijderd is.

Een mogelijk amplitudespectrum voor het bandfilter wordt gegeven in

[21J. Een dergelijk filter kan 6f op analoge wijze, 6f op (gedeelte

lijke) digitale wijze gerealiseerd worden. In het laatste geval wordt

gebruik gemaakt van "oversampling". Bij de realisatiekeuze moet de

kwaliteit (ruis, drift etc.) en de complexiteit tegen elkaar afgewogen
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worden.

Uit het bandbegrensde spraaksignaal wordt na AID conversie het digi

tale spraaksignaal verkregen. Hierbij kan door een offset van het

anti-aliasingfilter of van de AID omzetter een DC-niveau ontstaan.

Voor het coderen van de k-parameters is dit ongewenst. Daarom moet de

mogelijke DC-component m.b.v. een DC-blok verwijderd worden (zie o.a.

[21]).

De post-processing bestaat uit 2 blokken (zie Fig. 3.10):

-D/A omzetter

-bandfil ter

~(t) gereconstrueerde spraak

----~'------§Jr--.....--
f

s

Fig. 3.10: Post-processing.

Het de-emfasefilter is natuurlijk het inverse pre-emfasefilter (zie

3.4.3) .

Doordat de D/A omzetter een nul de orde houdt circuit bevat, wordt het

vermogensspectrum van A(n) vermenigvuldigd met sin(x)/x (x ~ rr.f/f ).
s

Dit is het bekende apertuureffect. Bij f 12 treedt dus een extra
s

verzwakking op van 4dB. Indien deze verzwakking te groot zou zijn, kan

de invloed van het apertuureffect verminderd worden door gebruik te

maken van:

-oversampling

-een digitaal compensatiefilter [18, p. ?6]

Het bandfilter moet de frequenties boven f 12 wegfilteren. Dit kan met
s

eenzelfde filter als het anti-aliasing filter gebeuren (zie 3.7.1).
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4. OVERZICHT LPC-CODECS (RESIDUCODERINGSALGORITHMEN).

In de vorige twee hoofdstukken is uitvoerig beschreven hoe het spraak

signaal sen) omgezet kan worden in een signaal r(n) dat in principe

met minder bits/sample gequantiseerd kan worden dan het originele

spraaksignaal. Om deze codering te bereiken moesten de co@fficienten

van een adaptief filter A(z) bepaald worden.

De tweede stap in het codeerproces is het omzetten van het residu r(n)

in een ca. 16kbit/s signaal u(n) (zie Fig. 1.1). Afhankelijk van de

manier waarop dit gebeurt zijn er drie soorten LPC-codecs te onder

scheiden:

1) APC-codecs (Adaptive Predictive Coding). Bij deze codecs wordt

in principe het hele residu overgezonden.

2) RELP-codecs (Residuel Excited Linear Predictive). Bij deze co

decs wordt slechts een (basisband) gedeelte van hct residu over

gezonden.

3) analyse/synthese codecs. Bij deze codecs wordt in principe nlets

van het echte residu overgezonden! WeI worden de a-parameters

gebruikt om u(n) zodanig te bepalen dat het verschil tussen sen)

en §(n) zo klein mogelijk is.

Deze codecs worden in de volgende paragrefen nader toegelicht.

N.B. In deze paragraaf wordt voor het gemak verondersteld det geen

pre-emfasefilter gebruikt wordt. Dit geeft geen essentieel endere

resultaten.
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4.1. APC-codecs

Bij een APC-codec wordt in principe elk residusample overgezonden. Een

APe-coder bestaat altijd uit een KTLP en een quantisator. Om bij

16kbit/s een goede spraakkwaliteit te krijgen moet echter ook een LTLP

en een "noise-shaping" filter toegevoegd worden. Oit laatste filter

zorgt ervoor dat de quantisatieruis zodanig verdeeld wordt dat de

subjectieve spraakkwaliteit toeneemt. Voor de standaard APC-coder

wordt een niet-uniforme, adaptieve quantisator genomen.

Afhankelijk van de plaats van de quantisator t.o.v. de predictors zijn

er twee basisconfiguraties te onderscheiden (zie Fig. 4.1)

A

UIiIIT-WMIMCE u.. ,.)

tilllM1UlR

.--- ----------------------- --j
I I
I I
I I

I P (z) - 1 I
I I
I It !!.1~ ~E!!..C!I~~~J

B

o

"
Pt======:::!1
X KI • 1$1S"

liN IT-VARIANCE

G

11

P

X

Fig. 4.1: APC-codecs met a) recursieve b) transversale structuur.

Uit (22) blijkt dat de recursieve structuur betere resultaten levert
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dan de transversale structuur. Dit komt omdat bij de recursieve

structuur het analysefilter en het synthesefilter op dezelfde gequan

tiseerde samples wer~en, zodat geen accumulatie van quantiseringsfou

ten optreedt.

In de laatste jaren zijn er een aantal varianten op de basis APC-codec

van Fig. 4.1. ontstaan. Enkele van deze variant en zijn:

-APC-EQ (Entropy Codini) [23J. Bij deze codec worden de residu

samples met een variabel aantal bits gequantiseerd (Variable

Lenght Coding).

-APe-AB (Adaptive Bit Allocation) [24J. Bij deze codec wordt het

spraaksignaal eerst in een aantal subbanden verdeeld voordat elke

sub band met de KTLPC gecodeerd wordt. Deze techniek wordt ookwel

"piecewise LPC" of "split-band coding" ienoemd. Bovendien wordt

een adaptieve bit allocatie gebruikt in het

-frequentiedomein: de subband met het hoogste residuvermogen

krijgt de meeste bits toegewezen om dit residu te quantise

ren.

-tijddomein: Het residu in elke subband wordt in een aantal

segmenten verdeeld. Aan seimenten met een hOie eneriie

worden meer bits toegewezen dan aan de overiie seimenten.

-APC-PLP-VQ (Piecewise LPC, Vector Quantisation) [25J. Deze codec

maakt iebruik van de split-band methode (zie APC-AB). Bovendien

wordt het residu in elke subband "vector iequantiseerd". I.t.t.

instantane quantisatoren wordt hierbij niet '~n sample, maar een

blok samples teienlijk iequantiseerd [3, h. 9J.

Met de standaard APC van Fii- 4.1 is zelfs met entropy coding ieen

toll-qualiteit haalbaar. Technieken om de qualiteit te verhogen zijn:

-Piecewise LPC (frequentiedomein)

-segmentatie (tijddomein)

-adaptieve bit allocatie in tijd- en/of frequentiedomein
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-vectorquantisatie

Hierbij zijn natuurlijk combinaties mogelijk. In de meest complexe

vorm is hiermee toll-qualiteit haalbaar.

4.2. RELP-codecs.

Bij RELP codecs wordt niet het hele residu overgezonden, maar slechts

een gedeelte hiervan. Meestal is dit het basisbandgedeelte. Hierbij

wordt gebruik gemaakt van het feit dat het residu een min of meer vlak

frequentiespectrum heeft, met een zekere fijnstructuur t.g.v. de

pitch. l.p.v. de hele frequentieband over te zenden, wordt slechts een

basisbandgedeelte overgezonden. Aan de ontvangzijde wordt uit dit

signaal een volle bandbreedte signaal gemaakt m.b.v. een hoog frequen

tie regeneratie (HFR) techniek (ookwel "spectral flattener" genoemd).

Een blokschema van deze codecs staat in Fig. 4.2. Ook hier kan weer

een LTLP toegevoegd worden om de kwaliteit te verhogen.

(b) RECEIVER

Fig. 4.2: Blokschema basisband RELP.
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Het probleem bij deze codecs is een goede HFR techniek. Het schijnt

dat het niet mogelijk is om met deze codecs minstens toll-kwaliteit te

halen. Daarom worden de verschillende HFR technieken hier niet behan-

deld.

4.3. Analyse/synthese codecs.

Bij analyse/synthese codecs wordt in principe n1ets van hat echte

residu overaezonden, maar wordt het residu vervangen door een signaal

u(n) op een zodanige wijze, dat het gereconstrueerde signaal uit u(n)

en het echte spraaksignaal op een subjectieve wijze zo min mogelijk

verschillen (zie Fig. 4.3). Hier heeft het weegfilter dezelfde functie

als het "noise shaping" filter bij de APe-coders.

Deza codecs makan dus gebruik van het feit dat de zender uit het

signaal dat hij wil verzenden kan bepalen wat de gereconstrueerde

spraak ~(n) bij de ontvanger is, indien een foutvrij kanaal veronder

steld wordt. Aangezien de zender weet wat het oorspronkelijke signaal

sen) is, kan hij u(n) net zo lang aanpassen totdat het verschil tussen

sen) en ~(n) klein genoeg is.

s( n)

excitatie u( n) synthese- tl( n) e( n) weeg- e (w
bron fil ter + ilter r---

1/Mzl H( z)

A foutminimalisatie

( oulsbeoalinlll

n)

B

u(n) • Nn) synthese

filter

1/Mz)

~( n)

Fig. 4.3: Basisstructuur analyse/synthese coder (a) en decoder (b).
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AfhanKelijK van de vorm van u(n) kunnen twee soorten codecs onder

scheiden worden:

-de stochastische-codec (26). Bij deze codec heeft u(n) in prin

cipe voor elke n een van nul verschillende waarde. Het optimale

excitatiepatroon u(n) voor elk Nb-(sub)blok wordt geselecteerd

uit een codeboek yen mogelijke excitatiepatronen, die zowel bij

de ontvanger als de zender aan~ezig zijn. AIleen de index van het

excitatiepatroon, dat de kleinste subjectieve fout tussen het

originele signaal en het gereconstrueerde signaal geeft wordt

overgezonden.

-de mul t ipul s-codec [21). Bij deze codec wordt u( n) door een

aantal parameters beschreven. Deze parameters worden zodanig

bepaald, dat de ontvangen spraakkwaliteit maximaal is. In het

algemeen Kan u(n) voorgesteld worden door een aantal pulsen:

u( n) ~ g . .b( n-m.)L 1 1

i

(4.1)

waarvan de optimale amplitude gi en positie m
i

bepaald moeten

worden. In het volgende hoofdstuk zal hier nader op ingegaan

worden.

Met de stochastische codec kan (bijna) toll-qualiteit gehaald worden

bij ceo 4 kbit/s (!), echter het selecteren van het optimale excita

tiepatroon kost vee I rekentijd, en het opslaan van het codeboek veel

geheugenruimte, zodat een real-time implementatie nog niet mogelijk

is. Ook met de multipuls-codec kan toll-kwaliteit gehaald worden,

echter met beduidend lagere complexiteit. (ca. 5 DSP's, vergelijkbaar

met de HlS3201 0 [28)) .

4.4. Conclusie.

Uit het voorafgaande blijkt dat het mogelijk is om met een complexe

APC-codec of een multipuls-codec toll-kwaliteit te halen. Zover bekend
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verschiIIen deze codecs niet erg in complexiteit/~waliteit. De

muItipuls-codec heeft echter de volgende voordelen:

-de decoder is vrij eenvoudig, en past waarschijnIij~ in ~~n DSP,

hetgeen bij broadcastsystemen nuttig is.

-de kwaIiteit/complexiteit hangt voornamelijk af van de manier

waarop de pulsposities bepeald worden. Dit elgorithme is vrij

onafhankelijk van de rest van de coder, zodet slechts een gedeel

te van de codec aengepest hoeft te worden om een andere

kwaIiteit/complexiteit te verkrijgen.

Daarom wordt voor de muItipulscoderingstechniek gekozen voor het code

ren van het residu.

In het volgende hoofdstu~ worden verschiIIende muItipulscoderings

technieken nader toegelicht. In hoofdstuk 6 zal de realisatie van een

van deze coderingstechnieken m.b.v. een DSP beschreven worden.
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5. RESIDUCODERING MET DE MULTIPULSCODERINGSTECHNIEK.

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is, is de ~ultipulscoderings

techniek ~~n van de mogelijkheden om het residu te coderen. Bij deze

coderingstechniek wordt het residu vervangen door een aantal pulsen,

die gekarakteriseerd worden door hun positie en hun amplitude. De

pulsposities en pulsamplituden moeten per Nb-blok zodanig bepaald

worden, dat het verschil tussen het echte spraaksignaal en het gere

construeerde spraaksignaal volgens een optimalisatiecriterium minimaal

is.

Bij de keuze van het optimaliseringscriterium moet gebruik gemaakt

worden van het feit dat het menselijk oor minder gevoelig is voor

fouten (ruis) in frequentiegebieden met een hoge spraakvermogensdicht

heid (formantgebieden) dan in frequentiegebieden met een lage spraak

vermogensdichtheid. Bij de optimalisatie moet dus het ruisvermogen

zodanig verdeeld worden dat het meeste vermogen in de formantgebieden

komt te liggen ("noise-shaping"). Dit wordt bereikt door de (spec

traal) gewogen fout e (n) te minimaliseren (zie Fig. 5.1a).
w

s( n)

excitatie u( n) synthese- de-emfase S( n) e( n) weeg- ew
bron fil ter filter + filter~-

1/ACz) 1} H (z 1 H( z)
...

foutminimalisatie

( oulsbeoalinll1

( n)

Fig. 5.1a: Blokschema van een multipulscoder (zender).

Indien aIleen lineaire filters gebruikt worden is het blokschema van

Fig. 5.1a te vervangen door het blokschema van Fig. 5.1b. In het

vervolg zal van dit blokschema gebruik gemaakt worden. In Fig. 5.1c

staat tenslotte het blokschema van de multipulsdecoder, waarbij het

transmissiekanaal foutvrij verondersteld is (d.w.z. het ontvangen

signaal is u( n) .
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s( n) pre-emfase x( n) analyse- r( n)

fil ter fil ter f--

H
D

( z) A( z)

exeitatie u( n) e (n) wee2fil ter e (
m w

bron ....+ W( z) • I--

H( z) IA( zJ H
p

( z)

foutminimalisatie

(pul sbepalini)

n)

Fig. 5.lb: Bloksehema van een multipulseoder (zender).

u( n) synthese- A( n) de-emfase ~( n

fil ter filter

1I A( z) l/H
o
(z)

Fi2. 5.le: Bloksehema van een multipulsdeeoder (ontvan2er).

Uit Fi2. 5.1b vo12t voor e (n):
W

e (n)
W

{r( n) -u( n) }*w( n) + e
wO

( n) (5.1)

(5.2)

Hierbij is: e (nJ
W

w( n)

e
wO

( 0)

u( nJ

p

2ewo2en eodeerruis

• impulsresponsie weegfilter W(z)

waarde van e (n) t.2.v. initille 2eheu2eninhoud
w

van het wee2filter

p

= ~2.b(n-m,) = exeitatiesi2naalL 1 1

i=1

aantal pulsen per (sub)blok

l 't .de 1amp 1 ude 1 pu 5

't' ide 1POS1 1e pu s

eonvolutie

Een veel 2ebruikt fouteriterium is het mmse-eriterium. Hierbij wordt
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het gemiddelde vermogen yen e (n) over N samples geminimaliseerd:
w

Vew minimaal ( 5. 3a)

Voor het geme~ wordt in het vervolg de normeringsfactor 1/N weggela

ten. Dan wordt dus de energie van e (n) over N samples geminimal1
w

seerd:

minimeel ( 5. 3b)

In principe moet de minimalisatie van vgl. 5.3 plaatsvinden m.b.t. de

pulsposities, de pulsamplituden en de a-parameters. Gezien de

complexiteit worden de e-parameters en de excitatieparameters apart

bepaald. De minimalisalie van vgl. 5.3 m.b.t. de pulsposities is een

niet-lineair probleem, waarvoor geen (eenvoudige) analytische oplos

sing bestaat. In hoofdstu~ 5.3 wordt nader ingegaen op hoe de "opti

male" pulsposities gevonden ~unnen worden. In hoofdstu~ 5.2 wordt

beschreven hoe bij be~ende pulsposities de optimale pulsamplituden

bepaald kunnen worden. In hoofdstu~ 5.1 wordt de ~euze van het weeg

filter beschreven.

5.1. Het weegfilter W( z) .

Het doel van het weegfilter is ervoor te zorgen dat het meeste codeer

ruisvermogen in de formentgebieden komt te 1iggen, zodat de subjec

tieve sprea~kwaliteit toeneemt. De keuze yen het weegfilter H(z) (zie

Fig. 5.1a) wordt uitvoerig beschreven in [29]. Een geschikte keuze

blijk t te zijn:
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A( z) . H (z)
P

H( z) (5.4a)

A( z/y).H (z/y)
p

M

Waarbij A(z/y) :. 1 + L i-I ( 5. 4b)aiy z

i=1

H (z/y) 1 +
-1 (5.4c)

P
u.y.z

Y .. weeifactor

Met de parameter y, die tussen 0 en 1 ligt, kan het vermoien van de

codeerruis in de formantgebieden geregeld worden. De waarde van y

wordt bepaald door de mate waarin e(n) in de formantiebieden

onderdrukt moet worden (zie Fig. 5.2)

o

~.,....---+----+-----+-----,

QJ

"C
::J.....

'M.....
Co
E
'0

QJ

>
Ql

'M.....
'tl....
QJ

l..

IH( z)l

y

2 3

Frequentie (kHz)

1
4

Fig. 5.2: De frequentieresponsie van 1/[A(z)H (z)]
p

bijbehorende spectrum van H(z).

en het

De optimale waarde van y moet proefondervindelijk bepaald worden, maar
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een veel gebruikte waarde is y=O.8 voor f =8kHz.
5

Met de beschreven keuze voor het weegTilter H(z) wordt het weegfilter

W( z) :

W( z)

M

1/[A(z/y) .Hp(z/y)J = 1/[, + i=,wiZ-
i

]

i=1

( 5.513)

De co~fficienten van het weegfilter worden de w-parameters aenoemd.

Deze kunnen eenvoudig uit de berekende a-parameters en de pre-emfase

constante berekend worden:

w.
1

101"'+1

i + iY a. u.ya
i

_
1

1 M+1
aM u.y (5.5b)

De impulsresponsie van dit weegfilter is van belang bij· de pulsbepa

ling. Indien hsin) de impulsresponsie lIan het filter 1/[A(z) .Hp(z)]

is, dan geldt voor de impulsresponsie lIan W(z):

w( n) voor n 0, " ... ( 5. 6a)

Uit IIg1. 5.6 lIolgt dat wen) snel zal uitsterven, aangezien y<1 en

hsd(n) de impulsresponsie van een stabiel filter is! Er geldt dus:

w( n) o n<O

M

w( n) = -~ wi w( n- k) + ~ ( n)

i=1

O<n<N .
- Wl

w( n) : 0 n>N .
- Wl

(S.6b)

Deze benadering is beter naarmate N . groter, en y kleiner genomen
Wl

wordt. Van deze eigenschap zal in hoofdstuk 6 gebruik gemaakt worden.
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5.2. Bepaling optimale pulsamplituden bi1 be~ende pulsposities.

In deze paragraaf worden formules afgeleid waarmee de optimale puls

amplituden bij be~ende pulsposities bepaald kunnen worden. Van deze

formules ~an bij het loe~en naar de "optimale" pulsposities gebrui~

gemaa~t worden!

Stel dat een blo~ van N
sb

residusamples vervangen moet worden door P

pulsen waarvan de posities be~end zijn. Veronderstel verder dat Nsb
een geheel aantal ~eren in N

b
past, en dat de blo~grenzen samenvallen

(zie Fig. 5.3). Oit bete~ent dat de co~fficienten van het weegfilter

voor het Nsb-blo~ constant zijn, d.w.z. gedurende het NSb-blo~ ~an

dezelfde impulsresponsie wen) gebrui~t worden.

-><--------N
b

( ,)-------><--------N
b
(2)-------><- --> spraaksamples

( tijd)

<-N ('a) -><-N ('b) -><-N (2a) -><-N (2b)->
sb sb sb sb

<---N ('a)---> <---N (2a)--->
m m

<---N ('b)---> <---N (2b)--->
m m

Fig. 5.3: Verband tussen N
b

, N
sb

en N
m

.

Uit vgl. 5.', 5.2 en 5.3b voIgt nu voor E
ew

E = ""'""" [ r( n) *w( n)ew L
N

P

-{L.giJ(n-m
i

) }*w( n)

i=1

(5.7)

Parti~le differentiatie van E naar g. en E I g.=O stellen geeft na
ew 1 ew 1

enig re~enwer~ het volgende resultaat:
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P

R ( mk) = """ a . R ( mk ' m. )ws ~ 1 WW 1

i=1

k 1, .. ,P (5.Ba)

Hierbij is: Rws(mk) = L. sw(n) .w(n-m,,)

N

Rww(mk,m i ) = L.w(n-mk) .w(n-mi )

N

sw(n) = r(n)*w(n) + ewo(n)

De minimale wearde van E bedraaat:
ew

(5.Bb)

( 5. Bc)

( 5. Bd)

E
ew

p

L{Sw(n)}2- L
N i=1

a.. R (m.)
1 ws 1

(5.9)

ren ven de weeafilterco~fficientenbij o.a.

Indien N berekende waarden van s (n) (n = 0,1, .. N -1) aebruikt wordenm w m
voor het bepalen ven de optimale pulsamplituden kunnen er twee optima-

lisatiemethoden onderscheiden worden, die verschillen in de keuze van

de sommetiearenzen van val. 5.? en 5.B:

-Bij de coverientie-methode wordt E berekend voor n=O .. N -1. Er
ew m

wordt dus aeen eenneme aemeakt over s (n) buiten het N -blok.w m

-Bij de AC-methode wordt E berekend voor n=O tot oneindia, maar
ew

s (n) wordt 0 verondersteld voor n>=N .
w m

In principe kan N
m

aroter aekozen worden dan N
sb

(zie Fia. 5.3). Oit

betekent echter dat er rekenina aehouden moet worden met het ver~nde-

N (1b), hetaeen een toe
m

name van de complexiteit betekent. Verder hoeft een arotere N aeen
m

kwaliteitsverbeterina te betekenen [6, p. 85). Oaarom wordt in het

vervola steeds N -N b aenomen.m s

Bij de AC-methode kan val. 5.B vereenvoudiad worden tot:
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P

A (mk) = ""'"'"""&. A (I mk-m.1 )ws L 1 W 1

i=l

1, .. ,P (5.10a)

Hierbij is: A (m
k

)
ws

00.. L. sw( n) .w( n-m k)

n=O

N -1
sb

..~ (5.10b)

co

Aw(l) = 'L,W(n).W(n+l)

n"O

(5.10c)

In het vervolg zal in principe de AC-methode gebruikt worden, aange

zien deze methode minder rekentijd vergt, terwijl er i.h.a. weinig

kwaliteitsverschil m.b.t. de covariantiemethode is.

Indien dus een (sub)blok van gegeven N
Sb

residusamples vervan2en moet

worden door P pulsen waarvan de posit·ies b.e"'end zijn, dan kunnen de

optimale pulsamplituden bepaald worden door het lineaire stelsel

ver&elijkingen van vgl. 5.10a op te lossen. De hiervoor benodigde KC

en AC-co~fficienten kunnen bij bekende weegfilterco@fficienten eenvou

dig met vgl. 5.10b resp. 5.10c bepaald worden. In de volgende para

graaf wordt beschreven hoe de "optimale" pulsposities gevonden kunnen

worden.

5.3. Sepaling pulsposities.

In de vorige paragraaf zijn formules afgeleid waarmee de optimale

pulsamplitudes van de P pulsen, die N
Sb

residusamples moeten vervan

gen, bepaeld kunnen worden indien de pulsposities gegeven zijn. In

deze paragraaf wordt beschreven hoe de "optimale" pulsposities bepaald

kunnen worden.

Indien de P pulsen op willekeurige plaatsen in het Nsb-blok kunnen

staan en de kanaalcapaciteit niet beperkt is, dan is het optimale

algorithme voor de bepaling van de pulsposities:



- 63 -

-bepaal voor elke mogelijke pulspositiecombinatie de bijbehorende

minimale E (vgl. 5.9 en 5.10)ew
-kies die pulspositiecombinatie die de kleinste E heeft.ew

Het aantal mogelijke pulspositiecombinaties bedraagt ongeveer B.10?

voor N =40 en P-B! Aangezien het niet mogelijk is een dergelijksb
aantal combinaties in real-time te verwerken moet er voor een 5ub-

optimale oplossing gekozen worden.

De suboptimale Oplo5singen kunnen in een drietal methoden verdeeld

worden:

-De blok-zoekmethoden. Bij deze methoden worden de P pulsposities

tegenlijk bepaald.

-De seguenti~le-zoekmethoden. Bij deze methoden worden de P

pulsposities na elkaar bepaald.

-De residu-zoekmethoden. Sij deze methoden worden de pulsposities

rechtstreeks uit het res~du bepaald. In tegenstelling tot de

vorige methoden wordt niet E geminimaliseerd,-- ew maar de energie

van een "modelfout".

In de volgende paragrafen zullen deze suboptimale methoden nader

toegelicht worden. In paragraaf 5.4 zullen de verschillende methoden

met elkaar vergeleken worden m.b.t. de complexiteit en de kwaliteit.

Bij de blok-zoekmethoden worden de P pulsposities tegenlijk bepaald.

Afhankelijk van de manier waarop dit gebeurt kunnen een aantal metho

den onderscheiden worden, waarvan er hier twee beschreven worden.

-snl-AS (Adaptive Sampling, (30)). Bij deze methode liuen de

mogelijke pulsposities (excitatiepatronen) vast in een woorden

boek. Voor "elk" excitati~patroon wordt de minimale E berekend
ew

met vgl. 5.B en 5.9, en het excitatiepatroon (codewoord) met de

kleinste E wordt gekozen.ew
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-BZM-RPE (Aeguler PuIs Excitetion, [6, h. 3J). Bij deze methode

wordt elk blok van Nsb residusamples vervangen door Nsb/L pulsen,

die op gelijke onderlinge afstend L geplaatst zijn. Dit betekent,

dat er per blok L mogelijke excitatiepatronen zijn. Van elk van

deze excitetiepetronen wordt de minimele E berekend met vgl.
ew

5.8 en 5.9, en het excitetiepatroon ("offset") met de kleinste

E wordt gekozen. In feite is deze methode te be schouwen els eenew
specieal geval ven de BZM-AS methode, weerbij het woordenboek uit

L woorden bestaet.

deBij deze methoden wordt de positie ven de k puIs bepaald, waarbij de

posities van de k-1 eerder bepeeld pulsen onveranderd blijven. De

basismethode wordt in de volgende peregreaf kort beschreven. Dearna

worden enkele van de vele verienten op deze methode beschreven.

Bij de basismethode wordt de positie en de amplitude van de kde puIs

bepaald, waarbij de posities en de amplituden van de k-1 eerder

bepaalde pulsen onveranderd blijven.

deUit vgl. 5.8a voIgt voor de optimele emplitude ven de k puIs, indien

de vorige k-1 pulsen onverenderd blijven:

k-1

-~ g.A (mL,m.)]/R (mL,mL)L:- 1 WW ~ 1 WW ~ ~
i=1

k>1 (5.11a)

Aangezien bij onveranderde k-1 pulsen geldt:

(5.1'b)

k
{e (nJ}

w
{e (n)}k-' - g w(n-m)

w k k
(5."c)
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is eenvoudig te bewijzen dat

{E }k-1
ew

(5.11d)

.. {E
ew

}k-1 - [~{eW(n)}k-1w(n-mk)J2/Rww(mk)mk)

N

(5.1'e)

Uit vgl. 5.11e voIgt dat m
k

zodanig bepaald moet worden dat de laatste

term van vgl. 5.11e maximaal is. De optimale amplitude kan dan met

vgl. 5.11b berekend worden.

De berekeningen worden aanmerkelijk vereenvoudigd indien de AC-methode

gebruikt wordt i.p.v. de covariantiemethode. VgI. 5.11a en 5.11d

kunnen dan herschreven worden als:

1<.-1

Rws(m k) -~ giAwClmk-mi)

i=1

(5.12a)

A (0)
w

( 5. 12b)

Uit vgl. 5.12b voIgt dat voor minimale E m
k

zodanig gekozen moet
ew

worden dat 1 gI<.l maximaal is. Oit betekent dat mk die waarde moet

krijgen waarbij de teller van vgl. 5.12a maximaal is.

Het bepalen van de pulsposities en amplituden verloopt nu als voIgt.

Definieer

T( m) .. R ( m) al s k=O
ws

T( m) ~ A (m)
ws

k

-~
i=1

g.A (Im-m.l) voor k~1
1. w 1.

( 5 . 13)

Indien k pulsen geplaatst zijn wordt de Ck+1)de pulspositie bepaald
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door de plaats van het maximum van T(m) te bepalen, en de (k+1)de

pul samplitude wordt dan het quotient van dit maximum en A (0) _ De
de w

invloed van de (11.+1) puIs wordt vervolgens verwerkt door T(m) aan te

passen:

( 5. 14)

Een en ander wordt in Fig. 5.4 verduidelijkt. Deze methode wordt in

het vervolg aangeduid met de 5ZM-B (~asismethode) .

T[ m) -R ( m) 0~ f\ A
ws 5JSrc

o (al 160
EXCITATION PULSE

"=" f\ ~ T( m)~ src:v'C
Ole) 160

EXCITATION PULSES

160(f)o

Ot--::!~--~--~-

160I b)o

T[mJO~ f\ _
~;c-:J'C

o Ie) 160
EXCITATION PULSES

O~'v"=0"C
o (9 ) 160

EXCITATION PULSES

T( m)

160( h )

O~---r.!---~'---

160(d)

O~,-;'_2 ...Jj~
o

Fig- 5.4: Pulsbepaling met de 5ZM-B (Ae-methode).

In de literatuur worden vele variaties op de beschreven basismethode

vermeld. In de volgende paragraaf worden enkele methoden kort beschre-

ven.

Enkele eenvoudige variaties op de 5ZM-B zijn:

-de 5ZM-BX (e!clusion). Bij deze methode worden al gebruikte

pulsposities uitgesloten voor volgende pulsen. Hierdoor wordt
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voorkomen dat twee pulsen op dezelfde plaatst geplaatst worden

(pulse-dubbling) .

-de SlM-BA (~eoptimalization). Bij deze methode worden, nadat aIle

pulsposities bepaald zijn, de pulsamplituden opnieuw berekend met

vgl. 5.10 (of ev. met vgl. 5.8).

-de SlM-BXA. Deze methode is een combinatie van de SlM-BX en de

SlM-BR.

Het nadeel van de tot nu beschreven methoden is dat er geen rekening

gehouden wordt met de interactie tussen de pulsen [31]. Een mogelijk

heid om met deze interactie rekening te houden is om als de k
de

positie gevonden is met vgl. 5.10 aIle k amplitudes opnieuw te bereke

nen. Voor de gegeven k pulsposities is dit de optimale oplossing. Deze

methode wordt aangeduid met de SlM-AA (~mplitude ~djusting). Aangezien

de pulsamplituden bij elke stap veranderen, moet de teller van vgl.

5.12a telkens opnieuw berekend worden!. Dit betekent een vrij grote

toename van de complexiteit. Deze toename kan verkleind worden door

i.p.v. telkens de amplitude van aIle pulsen te optimaliseren slechts
dede amplitude van de k puIs en de dichtsbijzijnde puIs of de twee

dichtsbijzijnde pulsen te optimaliseren. Deze methoden worden aange

duid met resp. de SlM-AA1 en de SlM-AA2.

Een andere mogelijkheid om met de interactie tussen de pulsen rekening

te houden is om bij het bepalen van de kde pulspositie bij elke

mogelijke pulspositie de amplitude van aIle k pulsen te optimaliseren,
de

en die positie voor de k puIs te kiezen waarvoor E minimaal is.ew
Deze methode wordt aangeduid met de SlM-PSAA (Eulse ~earch with

~mplitude ~djusting) .

Bij deze methoden worden de pulsposities rechtstreeks uit het residu

bepaald. Bij de basismethode (RlM-B), die in deze paragraaf kort

toegelicht wordt, worden de pulsposities en pulsamplituden gelijk

genomen aan de positie en de amplitude van de P maximale residusamples

in het Nsb-blok. Aangezien bij deze methode een deel van het residu
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overgezonden wordt, wordt het ook weI de "center-clipping (RELP)"

methode genoemd.

Veronderstel voor het gemak dat u=O, zodat x( n) =s( n). Stel dat spraak

gemodelleerd kan worden" als

M

s( n) • - ~@i s( n-i) + v( n) + z( n)

i e ,

( 5 . 15)

waarbij sen)

v( n)

z( n)

spraaksignaal

excitatiesianaal

witte ruis

Indien de a-parameters beschouwd worden als een benadering voor de

@'s, en urn) als een benadering voor v(n) dan kan

s (n)
m

M

-Iaix(n-i) + urn)

i='

( 5. '6)

teworden als een (model)benadering voor s(n).beschouwd Lp.v. Eew
minimaliseren kan nu ook de energie van de modelfout e (n) geminimali

m
seerd worden, m.a.w. de pulposities en pulsamplituden kunnen zodanig

bepaald worden dat

Eem = L<em(n)}2 = L[s(n)-Sm(n))2

N N

( 5.17)

minimaal is. Het is eenvoudig in te zien (zie Fig. 5.1b), dat

aeminimaliseerd wordt indien de pulsen op de plaats van maximale

Eem
r( n)

aeplaatst worden, en dat de "optimale" amplituden gelijk zijn aan deze

maxima (zie ook [32]). De pulsen kunnen dus op een zeer eenvoudige

manier uit het residu bepaald worden.

Een variant op deze methode wordt o.a. beschreven in [33]. Hier wordt

gebruik gemaakt van een adaptieve drempel om de pulsposities te bepa

len. Het is natuurlijk mogelijk om de pulsamplituden opnieuw te bere-
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kenen met vgl. 5.10 nedat de pulsposities op de hierboven beschreven

wijze bepaald zijn. Deze methode wordt de AZM-BA genoemd.

N.B.-Het spreekt vanzelf, det met de AZM voorel dan goede resultaten

bereikt worden indien het multipulsmodel een goede representatie

is van het actuele spraakproces.

-Het is eenvoudig in te zien dat bij de AZM-B E geminimaliseerd
ew

wordt indien y=O (zie Fig. 5.1b en vgl 5.5eJ

5.4. De keuze van de residucoderingsmethode.

In de vorige paragraaf zijn een aental residucoderingsmethoden

beschreven. Bij het bepalen van de beste methode zijn 2 criteria van

belang:

-de complexiteit van de methode

-de kwaliteit ven de methode

De complexiteit van de verschillende methoden is vrij moeilijk te

bepalen. Weliswaar kan er een schatting van het aantal vermenigvuldi

gingen en delingen gemaakt worden, maar dit is geen goede maatstaf

voor de rekentijd bij de implementatie op een DSP. Ook de kwaliteit is

moeilijk te bepalen, aangezien deze eigenlijk aIleen door luisterproe

ven bepaald kon worden. Verder zijn zowel de kwaliteit 015 de com

plexiteit sterk afhankelijk van de parometerkeuze. In deze porograaf

wordt desalniettemin getrocht de verschillende residucoderingsmethoden

m.b.t. de bovengenoemde criteria met elkaor te vergelijken.

In Fig. 5.5 wordt de kweliteit von de SZM-AA en de 8ZM-APE vergeleken

voor een bitrate von co. 1Dkbit/s en met resp. zander LTLP [6, p.

125]. Hieruit kon de voorzichtige conclusie getrokken worden dot de

maximaal hoalbare kwaliteit met de SZM en de BZM niet veel zullen

verschillen, zeker niet als een LTLP gebruikt wordt. De kwaliteit die

met de AZM-B bereikt kan worden is experimenteel bepaald. Het bleek

dat met deze methode redelijk verstaanbare spraak verkregen wordt,

maar zeker geen toll-kwaliteit.
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18

15 + l!J = SZM-AA
A = 8ZM-RPE

A ~ = ~ZM-AA + LTLP = 5ZM-AA-P
@ 14 .._.---

.B
(II + = 8Ztt~-RP£ + LTLP = 8ZM-APE-P

t.!l 13
UJ e •U1
a: +z 12
U1 I!I A

A
11 I!I

I!I •
10

NQ UMAX NUSTD NUMAX

Fig. 5.5: Objectieve ~waliteit SlM-AA en BlM-APE voor verschil

lende quantisatiemethode en met resp. zonder LTLP.

(NQ is niet gequantiseerd)

Wat de complexiteit betreft is het zonder meer duidelijk dot de AlM-B

het eenvoudigste is. Bij deze methode hoeven slechts de P maximale

waarden van NSb residusamples bepaald te worden, hetgeen O(P.N sb)

operaties vergt (P«N sb)'

De SlM-8 zal ook minder re~entijd vergen dan de 8lM-APE omdat er

minder KC-co~fficienten berekend moeten worden, en omdat het P keer

bepalen van T(m) en het maximum hiervan een eenvoudigere functie is

dan het oplossen van L lineaire stelsels vergelijkingen. Het spreekt

vanzelf dat de SZM-8(X)A en de SlM-(PS)AA complexer zullen zijn dan de

SlM-8. Het is echter vrij moeilijk oon te geven hoe d~ complexiteit

van deze methoden zich verhoudt tot die von de SlM'en.

Het voordeel von de SlM is de groter flexibiliteit t.o.v. de complexi

teit en de kwaliteit. M.a.w. het is mogelijk om met een eenvoudige

methode te beginnen en dit in stappen steeds verder uit te breiden

totdat de kwaliteit hoog genoeg is. Een onder voordeel is dot de

bitrote veel gema~kelijker aangepast kan worden dan bij de 8lM'en.

Daarom wordt voor de SlM gekozen.

In de volgende paragraaf wordt aangegeven voor welke SZM gekozen

wordt. Hier zal blijken dot in eerste instantie ook de AlM gebruikt
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wordt.

5.4.'. Keuze SlM methode.

Bij de keuze van de SlM moet weer een compromis aemaakt worden tussen

de complexiteit en de kwaliteit. In Fia. 5.6 wordt de subjectieve

kwaliteit van enkele SlM'en 3eaeven. Hier zijn de pulsamplituden in

~~n keer aequantiseerd m.b.v. een uniforme quantisator [34]. Hieruit

blijkt dat de SlM-B net aeen, en de SlM-AA(2) net weI toll-kwaliteit

haalt. In [35] wordt noa beweerd, dat de sUbjectieve kwaliteit van de

BlM-BR en de BlM-AA slechts weinia verschillen!

SlM-B 2 .. BlM-AA 3 .. SlM-PSAA

2-1 SlM-AA1

2-2 SZM-AA2
4

*64kb!S

...
3

~kb!s ~

"" ~ >ooo()o' *S6kb!s
0 0U
II> • • •z • •
0 9.6kb!s-z 2 *48kb!s-C>-
o
z
c... *40kb!slit

*32kb!s

0
2-1 2-2 2 3 Al-1 aw

PULSE
PCM

SEARCH METHODS

Fia. 5.6: Subjectieve kwaliteit van enkele SZM'en.

De opdrecht was een codec te ontwerpen die minstens toll-kwaliteit

haalt. Dit kan bereikt worden door een LTLP (-P) toe te voeaen (zie

Fia. 5.5) [3',35,36]. De kwaliteit neemt toe, omdat door de LTLP het

spraaksianaal in principe beter voorspeld kan worden (zie 2.2), en

omdat door de LTLP de pulsen met arote amplitude verwijderd worden,

zodat de dearedatie van de kwaliteit t.a.v het quantiseren van de

pulsamplituden zal afnemen. De verwachtina is det met de SlM-B-P net

toll-kwaliteit aehaald ken worden, terwijl met de SZM-AA(2)-P en de

SlM-B(X)R-P zeker toll-kwaliteit aehaald kan worden. Hierbij zel de

kwaliteit van de SlM-B(X)R-P en de SlM-AA(2)-P niet veel verschillen
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[35] .

Behalve de kwaliteit speelt ook de complexiteit een belanirijke rol

bij de keuze van de residucoderinismethode. Van de bovenienoemde

methoden zal de SZM-B-P het eenvoudiist zijn, terwijl de complexiteit

van de SZM-B(X)A-P en de SZM-AA2-P vooral afhanien van de snelheid

waarmee het lineaire stelsel verielijkinien van vil. 5.10 oPielost kan

worden, en natuurlijk van de parameterkeuze. Voorlopiie berekeninien

tonen aan, dat de SZM-B(X)A-P minder complex is dan de SZM-AA2-P.

Uit het bovenstaande volit dat de SZM-B(X)A-P een ioede keuze lijkt te

zijn, aaniezien met deze methode de iewenste kwaliteit met een rede

lijke complexiteit bereikt kan worden. Gezien de beschikbare tijd en

hardware wordt echter eerst een codec voliens de AZM-BA ierealiseerd,

waarbij de nadruk op de heroptimalisatie van de pulsamplituden liit.

Deze codec bevat namelijk enkele van de meest essenti~le onderdelen

van een AZM-B(X)A-P codec t.w.

-de berekenini van de AC-co~fficienten ( vil. 5.1 Dc)

-de berekenini van de KC-co~fficienten ( vil. S. 1Db)

-het oplossen van vil. 5.10a voor de heroptima lisatie van de

pul samplituden.

Indien deze codec ierealiseerd is kan op vrij eenvoudiie wijze de

bepalini van de pulsposities aaniepast worden voliens de de SZM-B(X)A.

Indien de kwaliteit dan niet hooi ienoei is kan nOi een LTLP toeie

voeid worden. Als dit iebeurt op de manier zoals beschreven in 2.2

d.w.z een LTLPC-filter in serie met een KTLPC-filter, dan neemt de

rekentijd sterk toe. Oaarom moet de pitchinformatie buiten de "pulsbe

palinislus" (zie Fii. 5.1a) iebruikt worden. Oit kan bijv. door met de

pitchinformatie een initi@le irove schattini van de excitatie te maken

[35], of door de pulsbepalini op het LTLPC-residu te laten werken

1. p. v. op s( n) [36].
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6. ASPECTEN BIJ DE REALISATIE VAN EEN RZM-BR CO DEC M.B.V EEN DSP.

In het voriae hoofdstuk is beschreven dat in eerste instantie een RZM

SR codec aerealiseerd zal worden. In dit hoofdstuk wordt nader inae

aaan op de realisatie van het residucoderinasaedeelte van een

deraelijke codec m.b.v. een DSP (zie Fia. 6.1). Voor de berekenina van

het r(n) en de a-parameters wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De

pulsposities worden bepaald door uit N
Sb

residusamples de positie van

de P maximale waarden te bepalen. Het gewoaen inaanassianaal sw(n)

wordt verkreaen door de N residusamples te filteren met het weeafil-
sb

ter. Vervolaens worden de KC- en de AC-co@fficienten bepaald met resp.

val. S.10b en S.10c. De optimale pulsamplituden worden dan met val.

S.10a berekend. De invloed van de geplaatste pulsen op s (n) van het
w

volaende Nsb subblok wordt in rekenina aebracht door de aeheuaeninhoud

van het weegfilter aan te passen.

Zoals in Fia. 6.1 te zien is, is de ontvanaer zeer eenvoudig. Het

ontvangen signaal u(n) is namelijk aelijk aan ~(n). De verwerkina van

r(n) tot §(n) is al uitvoeria beschreven in hoofdstuk 3, zodat in dit

hoofdstuk aIleen naar de coder aekeken zal worden. Op het (de)coderen

van de pulsposities en pulsamplituden wordt niet verder inaeaaan (zie

hiervoor o.a. [6, h. 6]). In de volaende paraarafen wordt weI inaeaaan

op de keuze van N
sb

en P (6.1), het bepalen van de pulsposities (6.2),

de berekenina van de AC-coAfficienten (6.3) en de KC-co@fficienten

(6.4), het berekenen van de pulsamplituden (6.5) en het aanpassen van

de geheuaeninhoud van het weegfilter (6.6).

6.1. De keuze van Nsb~'

In Fia· 5.3 is aana8a8v8n dat N
sb

aen deel van N
b

is. De arootte van

Nsb wordt bepaald door complexiteits- en kwaliteitsoverweginaen. De

complexiteit neemt i.h.a toe naarmate Nsb ' en dus P, aroter wordt. Dus

in principe moet Nsb zo klein mogelijk aekozen worden.

Een te kleine Nsb houdt in dat de kans dat pulsen op een niet optimale
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Fig. 6.1: Blokschema van het residucoderingsgedeelte van een AZM-BA codec.
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plaats geplaats worden toeneemt, zodat de kwaliteit efneemt. Indien

echter Nsb te groot genomen wordt is de kans groot dat veel pulsen

gebruikt worden om een "moeilijk" spraakgedeelte te beschrijven, zodat

globaal gezien de kwaliteit ook afneemt. De waarde van N
sb

die de

beste kaliteit geeft ken aIleen proefondervindelijk bepaald worden.

Deze zal echter rond de 5 ~ 8 ms liggen [6, p. 84]. Een geschikte

keuze voor NSb lijkt dus te zijn:

= 5.10-3f = 40 voor f
s s

= 8kHz

De keuze ven het eantel pulsen per subblok wordt voornamelijk bepeeld

door het aantal beschikbare bits voor transmissie. In principe neemt

de kwaliteit toe naarmate meer pulsen geplaatst worden, maar bij een

beperkte transmissiecapaciteit betekent een groter aantal pulsen dat

het kwaliteitsverlies t.g.v. het quantiseren van de pulsamplituden

toeneemt, omdat dan per pulsamplitude minder bits beschikbaar zijn.

Dus ook de waarde van P kan aIleen proefondervindelijk bepaald worden.

Bij een kanaalcapaciteit van 16kbit/s wordt meestal uitgegaan van ca.

16 pulsen/10ms. Daarom wordt P=8 genomen.

6.2. De bepaling van de pulsposities met de AZM-B.

De eerste stap, die leidt tot de "optimele" P pulsen de de Nsb residu

samples moeten vervangen, is de bepaling van de pulsposities. Hi~rvoor

wordt de AZM-B gebruikt, zoals in 5.4.1 is aangegeven. Bij deze

methode zijn de pulsposities gelijk aan de positie van de P maximale

residuwearden (zie 5.3.3). Hierbij wordt met de "positie" de afstand

van de puIs tot het begin van het Nsb-blok bedoeld. Deze kan dus

vari@ren van 0 tot N
sb

-1.

Het bepalen van de posities van de P maximale residuwaarden kan op een

aantal manieren, bijv. door de N
sb

residusamples te sorteren op ampli

tude, of door eerst de maximale residuwaarde te bepalen vervolgens de

op een na maximale waarde etc. Een efficientere methode bestaat uit

het sequentieel verwerken van de residusamples.
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Hierbij zijn n residusamples verwer~t indien de positie en de ampli

tude van de P maximale waarden van die n samples bepaald en in een

buffer opgeslagen zijn. Het verwer~en van de (n+1)de residusample komt

erop neer dat ge~e~en wordt of de amplitude van deze sample groter is

dan de kleinste tot nu toe gevonden amplitude. Is dit het geval, dan

wordt de positie en de plaats van deze residusample opgeslagen in het

buffer, terwijl de positie en de amplitude van de vorige kleinste

residusample uit het buffer verwijderd wordt.

6.3. Berekening van de AC-co@fficienten van w(n).

Voor het bere~enen van de optimale pulsamplituden volgens vgl. 5.10

moeten de AC-co@fficienten

1>0

A) 1) =L w( n) .w( n+l)

n=O

1= I m~ -miI, It. , i = ,, .. ,P (6.1)

bere~end worden.

Uit vgl. 5.6b en vgl. 6.1 is af te leiden dat

M
w

R (0) -2: w. A (i) + 1
w 1 w

i=1

M
w

A (i) = -2: w~Aw( I i-kl ) i~'w
k'"

(6.2a)

( 6. 2b)

afgeleid worden,

dekan een (M +1) orde lineair stelsel vergelijkingen
w

waaruit bij bekende w-parameters A (0) .. R (M ) bere-
w w w

kan vervolgens eenvoudig met de

6.2vgI.Met

kend kunnen worden. R (1) met i>M
w w

recurrente betrekking van vgl. 6.2b bere~end worden.

Een ander mogelijkheid om de AC-co@fficienten te berekenen is door

eerst wen) te bere~enen (vgl. 5.6b) en vervolgens de AC-co@fficienten

te berekenen met gebruikmaking van de demping van het weegfilter:
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N .-1-1

A
w

( 1) =~ w( n) .w( n+1)

n=O

1 = 0,1, .. ,N .-1
Wl

A (1)
w ° 1 > N .

- Wl
(6.3)

De laatste methode kost veel minder rekentijd, aangezien N . relatief
Wl

klein (ca. '6 [35]), en" relatief groot is ( ca. 13).
W

Bij de berekening van de AC-eo@ffieienten m.b.v een DSP moet er ook

rekening gehouden worden met de eindige woordlengte. Hierdoor zal niet

wen) maar de genormeerde impulsresponsie w (n) berekend worden, waar-
e

bij

w (n)
e

M
w

- ~w.w (n-k) + C .~(n)L.. 1 e Wl
i=1

(6.4)

omdat er

mogelijk

C .Wl

moet zodanig bepaald worden dat w (n) zo nauwkeurig
e

eehter zonder dat w (n) groter dan 1 wordt,
e

overflow optreedt. Een voor de hand liggende oplossing isdan

C .
Wl

berekend wordt,

1/max[w(n)] te nemen. Het is eehter beter om

C . = C ./max[w(n)]Wl mWl
( 6. Sa)

te nemen,

berekenen

waarbij C . zodanig gekeuzen moet worden, dat bijmWl
van de AC-eolffieienten geen overflow kan optreden.

het

Een

veilige waarde voor C . is
mWl

C . = 1/~.mWl Wl
( 6. 5b)

Het is vrij eenvoudig te bewijzen dat bij benadering geldt:

max[w(n)]2 < G
p

(6.Se)

Uit Fig.

veilige

3.4 voIgt dat G kleiner is dan ca. 16dB = 40, dus een
p

waarde voor C. 0.16xC ., Dit is eehter een grove benade-
Wl mWl
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berekend

Deze waarde (ec'.) kan weI dienen voor
Wl

Uit het maximum van deze bere-de eerste grove berekening van w'(n).
c

kende w~(n) en C~i kan dan de uiteindelijk normeringsfactor

worden uit

ring, eangezien bij de afleiding van vgl. 6.5c aIle vermogen in ~~n

sample geconcentreerd gedacht wordt, en omdat de demping van het

weegfilter verwaarloosd wordt.

C .
Wl

C'.C ./max[w'(n)]
Wl mWl c

(6.6)

Net als wen) moet ook R (1) genormeerd worden. Dit kan vrij eenvoudig
w

door de genormeerde AC-co@fficienten te bepalen vol gens

r (1)
w

e 2(R (1).C. }.C
w Wl wac

(6. ?)

MetC <1/(R(0).C. 2}wac w Wl

Bij deze keuze voor C is I r (1) 1<1.wac w-

Kort samengevat verloopt de berekening van de AC-co@fficienten dus als

voIgt

-eerst wordt de genormeerde impulsresponsie van W(z) berekend. Dit

gebeurt in 2 stappen: eerst wordt de normeringsfactor C . bepaald
Wl

( vgl. 6.6) en vervolgens wordt de responsie van W( z) op C . S (n)
Wl

bepaald (vgl. 6.4). Dit laatste gebeurt d.m.v. een gewone filte-

ring (zie 3.6)

-vervolgens worden de AC-co~fficienten van w (n) berekend:
c

r ' ( 1)
w

2
R (1).C.

W Wl

N .-1-1
Wl

..~ w (n).w (n+l)L.- c c
n=O

1 0, .. ,N .-1 (6.8a)
Wl

Aangezien N . relatief klein is hoeft het FIFO-algorithme van 3.3
Wl

niet gebruikt te worden, maar kan het "eenvoudige" algorithme van

3.3 gebruikt worden.

-tenslotte worden de genormeerde AC-co~fficienten berekend uit
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r'(I).C ,met C < 1/r'(0)
w wac wac w

(6.Bb)

6.4. De berekening van de KC-co!fficienten.

Voor de berekening van de optimale pulsamplituden volgens vgl. 5.10

moeten ook de KC-co!fficienten (vgl 5.10c) berekend worden. Door

gebruik te maken van de demping van het we~gfilter kan vgl. 5.10c

geschreven worden als

k=1, .. ,P (6.9)

Indien de pulsposities, 5 (n) en wen) bekend zijn kunnen de KC-colf
w

ficienten met het volgende PASCAL achtige programma berekend worden:

FOR k:=1 TO P

DO BEGIN R (k) :=0'
ws '

FOR i:=O TO MIN(N w,N sb-mk)-1 DO Rws(k):=Rws(k)+w(i).sw(i+mk)

END.

Deze methode is geschikt indien indien slechts enkele KC-colfficienten

berekend moeten worden.

Een andere methode voor het berekenen van de KC-colfficienten is

gebruik te maken van de volgende formule:

R (1) .. 5 (-1) *w( 1)
ws w

( 6. 10)

Ous de KC-colfficienten kunnen ook verkregen worden door 5 (n) in de
w

tijd om te draaien en het te filteren met W(z), waarvan de init11le

geheugeninhoud nul is. Indien veel KC-co@fficienten berekend moeten

worden, zoals bij de SZM, is deze methode efficienter, omdat het

aantal operaties evenredig is met M i.p.v. N o'

W Wl
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In eerste instantie worden de KC-co@fficienten met de eerste methode

berekend aangezien P«N
sb

' Indien in een later stadium N
sb

KC-co@ffi

cienten bepaald moeten worden kan dit vrij eenvoudig met vgl. 6.10

gerealiseerd worden, aangezien dit bijna een gewone filtering is (zie

3.6) .

Bij de berekening van de KC-co@fficienten m.b.v een DSP moet er weer

rekening gehouden worden met de eindige woordlengte. In 6.3 is al

beschreven dat i.p.v. wen) de genormeerde impulsresponsie w (n) bere-
c

kend moet worden. 5 (n) wordt berekend door het residu te filteren met
w

het weegfilter, waarbij het weegfilter op dezelfde wijze als het

synthesefilter gerealiseerd kan worden (zie 3.5).

Net als de AC-co@fficienten moeten oak de KC-co@fficienten genormeerd

worden:

r (1) e {R (l).C .}.C kws WS W1 W C
(6.11)

De normeringsfactor C . is het gevolg van het feit dat de KC-co@ffi
W1

cienten ui t w Cn) berekend worden i. p. v. ui t w( n). De waarde van C L
C w~c

wordt in de volgende paragraaf bepaald.

6.5. De berekening van de optimale pulsamplituden met de AC-methode.

De optimale P pulsamplituden bij bekende pulsposities worden bepaald

door het lineaire stelsel vergelijkingen van vgl. 5.'Oa op te lassen.

In matrix vorm is dit stelsel te schrijven als

mR w· &. .. R ( 6. '2)
'"'5

Met mR R .(0) Rw( I m,-m
21) RwC I m,-mp ' )w w

Rw(m2-m,) R (0) RwC I m2-mp l )w

Rw( mp-m,) Rw( mp-m2J R (0)
w

( g"
T

&. g2' .. ,gpJ
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T
R - (R ( m1) , ... , R ( mp)..,s ws ws
m. <m. 1

1 1+

Hierbij is mR een positief definiete, symmetrische matrix. V21. 6.12
w

kan dus met de Cholesky-decompositie oP2e1ost worden [3?). Deze

methode ver2t on2eveer de he1ft van het aanta1 2eheu2enp1aatsen en

basisoperaties in ver2e1ijkin2 met de 2ewone LU-decompositie, terwij1

de numerieke ei2enschappen beter zijn.

Bij de Cho1esky-decompositie wordt eerst de matrix L berekend, die

voldoet aan

mR L.L
T

w

Met L L11
L21 L22 0

Lp1 Lp2 Lpp

(6.13)

De matrixe1ementen L. worden per ko1om bepaa1d uit:
1j

[mR (1, 1) ) 1/2
w

mRw(i,1)/L 11 2~i~

(6. , 4)

k-1

L
kk

.. [mA
w

( k , k) -~
1/2

LULU)

1=1

k-1

L
ik

= [mA (i, k) -L L
il

L
k1

) /L
kk k<i~w

1-1 2~k~P

Hierbij is mR (i,j) • A (Im.-mjl)w w 1

oP2e1ost.stappen

A berekend,
T"'s

berekend uit L .~" Q.. Voor

T
wordt het ste1sel L.L ~ .. R in twee

..,sT
de huIpvector Q." (b 1, .. ,bp) uit L.Q.

worden de optimale amp1itudenvervo12ens

Vervo12ens

Eerst wordt

de vectorelementen Q. en ~ 2e1dt resp.:
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( 6. 15)

k-1

[Rws ( k) - ~ Lkl j] fLU

j=1

( 6 . 16)

P

[b k - '2:=Ljkgj]fLkk

j=k+1

Uit vgl. 6.14 blijkt dat er P wortels getrokken moeten worden. oeze

operaties kosten relatief veel rekentijd. In [2, p. 408] wordt een

algorithme beschreven waarmee vgl. 6.10 opgelost kan worden zonder dat

er wortels getrokken moeten worden. Het voordeel van de Cholesky

decompositie t.o.v. dit algorithme is dat een eenvoudige fixed-point

implementatie mogelijk is, omdat elle matrixelementen ven L kleiner

zijn dan " indien R (D) <1 (vgl. 6.14). oaarom wordt toch voor de
w

Cholesky-decompositie gekozen, temeer daar zal blijken dat het wortel

trekken niet het belangrijkste deel van de rekentijd is.

Bij het oplossen van vgl. 6.10 met een oSP moet er weer rekening

gehouden worden met de eindige rekennauwkeurigheid. oaarom worden

verschillende normeringen ingevoerd:

2
r(I) R(I).C .. C

w w Wl wac
r (1) R (1).C.C kws WS Wl W c
i.e = &/gmax

(zie vgI. 6.?)

(zie vgI. 6.11)

( 6. ,?)

Hier moet C L nog bepaald worden! gmax moet zodanig gekozen worden
w"c

dat Ig .1 <1. Een voor de hand liggende keuze is
Cl

gmax C . ma x[ r( n) ]
g

( 6. 18)

waarbij max[r(n)] de maximele residuwaarde in het Nsb-blok is,

een marge is, die experimenteel bepaald moet worden.

en C
g
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Met deze normerinaen aaat val. 6.'0 over in:

Stel:

2
mr ., I[ C C.] . amax.1l .. r I[ C . C k ]w wac W1 -c -ws W1 w C

mrw·1l = r .{C C ./[C k ·amax]}-c -ws wac W1 w c

Cwkc = amax/[C C.]wac W1

(6.'9a)

(6.'9b)

(6.20)

dan moet dus het volaende stelsel opaelost worden:

(6.21)

Met mr
w

r (0)
w

r w( m2-m,)

r
w

( I m,-m
2
1)

r (0)
w

r w(lm 1-mp ' )

r w( I m2- mp l )

r (0)
w

r (i) = aenormeerde AC-coBfficient (val. 6.?), Ir (iJI <,
w T w

i.e = (ac1 ' ac2 '" ,acp )

a . = aenormeerde pulsamplitude (zie val. 6.'?), aanname la .1<'
C1 • T C1

r = (r ( m1) , ... , r ( mpJ-ws ws ws
r (i) = aenormeerde KC-coBfficient (val. 6." en 6.20)ws
m. <m. 1

1 1+

Nu kan oak bewezen worden dat

I b 1< 1+P-k
k -

Ir (m k)l<k(P+0.5-0.5k)ws -

(6.22)

Van deze afschattina wordt aebruik gemaakt bij de fixed-point imple

mentatie.

6.6. Het aanpassen van de geheuginhoud van het weegfilter.

In de vorige paragrafen is beschreven hoe de excitatieparameters

bepaald kunnen worden die een blok van N
sb

residusamples moet vervan-
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gen. In 6.2 is de bepalina van de pulsposities beschreven en in 6.5 is

aangegeven hoe de pulsamplituden berekend kunnen worden uit de AC- en

de KC-co@fficienten, waarvan de berekenina in resp. 6.3 en 6.4 be

schreven is. Hiermee is de RZM-BR coder bijna aerealiseerd.

Nu de pulsposities en amplituden bepaald zijn moeten ze nag gecodeerd

resp. gequantiseerd worden [6, h. 6]. Hier wordt verder niet op inge

gaan. Vervolgens moet de invloed van de geplaatste pulsen op het

volgende Nsb-blok in rekening gebracht worden door de geheugeninhoud

van het weegfilter aan te passen. Dit gebeurt door de geheugeninhoud

van W(z) te bepalen na excitatie door de gevonden pulsen, waarbij de

geheugeninhoud initieel nul gemaakt wordt. De nieuwe geheugeninhoud

wordt dan het verschil tussen de oorspronkelijke geheugeninhoud en de

zojuist bepaalde geheugeninhoud (zie ook Fia. 5.1).
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7. DE IMPLEMENTATIE VAN DE AZM-BA CDDEC MET DE TMS32D1D.

In de voriae hoofdstu~~en zijn de "theoretische" ~specten v~n de LPC

codecs beh~ndeld, w~~rbij de n~dru~ op de AZM-BA codec l~a. In dit

hoofdstuk wordt de re~lis~tie van een vereenvoudiade AZM-BA codec

m.b.v. de DSP TMS32010 (38] beschreven. De realisatie aebeurt met twee

DSP's, waarbij een aedeelte van de zender en de ontv~n&er in ddn DSP

ae!mplementeerd worden (zie Fia. 7.1). Hier is het ~antal subblokken

a~naeaeven met Nsub (~Nb/Nsb)' De softwareblokken wa~ruit deze codec

is opaebouwd zijn als basis te aebrui~en voor het optimaliseren van de

codec tot een toll-kwaliteit codec, zoals beschreven in hoofdstu~

5.4.1. Voor de bepalina van sen) resp. de omzettina van §(n) naar het

aereconstrueerde spraaksian~~l wordt verwezen n~ar 3.7. Hierbij is de

DC-blok noa niet aerealiseerd!

In de volaende paraar~af wordt een summiere beschrijvina aeaeven van

de aebruikte h~rdw~re. Vervolaens wordt de opbouw van het proaramma

beschreven, aevolad door de definities van de invoerparameters. Voor

een aedetailleerdere beschrijvina van de verschillende softw~reblokken

en de bijbehorende testresultaten wordt verwezen naar appendix A. De

software voor TMS1 resp. TMS2 staat in de files AZM-BA-1 resp. AZM-BA

2 op de bijaevoeade diskette.
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Fig. 7.1: 810kschema vereenvoudiade AZM-8A coder a) TMS1 b) TMS2.
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I( n)R( n)t'( n)N bPsu

f-
Decoded r-- Decoded synthese- Output- de-

~ f--
Dulsbuffer r-- residubuffer N

b filter buffer emfasis

N bPsu
M

KPAR 1 M a-oarametersl

Fig. ?1c: Slokschema vereenvoudigde RZM-SR decoder (TMS2).

?1. De gebruikte hardware: de EVM, het AlB, en de bandfilters.

De RZM-BR codec van Fig. 7.1 wordt gerealiseerd met de DSP TMS32010

[36]. Deze 16-bits signaalprocessor heeft een z.g. Harvard structuur

(zie Fig. 7.2).

AI' A(J
PAl PAO

...c"'..........." ..
ARI> ......_~ ~I..' _Ie'

.R() .r....,_'~ O
......_.,"9'J .

DP - Dill'. DI9I GOo"!e'

D( "'09' ..... COurte'

.. R"~~l.·

or Reo,st..

,.
INSTRVCTlON

OArA RAM
'.1404 .161

DATA

I. 1.-__.... "

'.

Fig. ?2: Architectuur TMS320M10.
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De belangrijkste eigenschappen zijn:

-32-bits ACCU

-16X16 bits vermenigvuldiger (2oons)

-2 au~iliary registers

-stack met een capaciteit van 4 woorden

-datageheugen van 144 woorden, verdeeld over 2 pagina's:

pagina 0 = 12B woorden, pagina 1 16 woorden

-programmageheugen van 4K woorden. Bij de TMS32oM1o is er een

interne ROM van 1.5K woorden, bij de TMS3201o is dit geheugen

niet aanwezig.

-B 16-bits I/O poorten

-normale instructiecyclus: 2oons. Voor I/O en branch instructies

zijn 2 cycli nodig. Voor het lezen of schrijven van data in het

programmageheugen zijn 3 cycli nodig.

De TMS3201o bevindt zich op de evaluatie-module (EVM, zie [39}).

Hierdoor is er communicatie mogelijk tussen de TMS3201o en een host

computer (IBM-PC) voor o.a. het uploaden, downloaden en debuggen van

programma's.

Voor de communicatie met de analoge buitenwereld wordt gebruik gemaakt

van het Analoge Interface Board (AlB, zie [40]). De belangrijkste

bestanddelen zijn:

-een 12 bits A/D omzetter (2's complement)

-een 12 bits D/A omzetter met dubbele buffering (2's complement)

-programmeerbare deler voor het instellen van de samplefrequentie

-een datageheugen van 6K woorden. Het adres wordt via I/O poort 4

naar een teller (adres pointer) aeschreven resp. aelezen. oeze

teller kan automatisch verhoogd of verlaagd worden bij het lezen

en/of schrijven in het aeheugen. De data wordt via I/O poort 5

gelezen resp. geschreven.
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-een controle-register voor het instellen van de mode van de AID

en D/A omzetters en voor het instellen van de geheugenpointer.

de
-twee 6 erde laagdoorlaat Butterworthfilters.

Aangezien voor de realisatie van de AlM-BA codec 2 DSP's nodig zijn,

moet er extra hardware aan het AlB toegevoegd worden, die ervoor zorgt

dat de beide DSP's kunnen communiceren, en die voor (interrupt) syn

chronisatie zorgt. Deze hardware wordt in appendix C beschreven.

In paragraaf 3.7 is beschreven welke overdrachtsfunctie voor de band

filters gewenst is. Bij gebrek aan beter wordt in eerste instantie

veor het anti-aliasing filter een standaard telefeonkanaal-filter

(300Hz-3.3kHz) genomen (EC 16-F). Voor het anti-ruisfilter wordt een

laagdoorlaatfilter van het AlB genomen (kantelfrequentie 4.7kHz). Voor

het aantonen van de correctheid van de softwareblokken voldoen deze

filters. Voor de echte kwaliteitsanalyse moeten deze filters vervangen

worden door filters zoals beschreven in paragraaf 3.7.

In Fig. 7.3 wordt de gebruikte hardware schematisch voorgesteld.
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(A) r-----...,
HOST computer

s nchroni satie

spreak in

EC 'S-F

AlB'

detebuffer

( B)

EVM'

met TMS320'0

"AlB'"

HOST computer2

"AIB2"

inputpoort

communicetie+

s nchronisatie

met TMS320,0

AIB2

·spraak ui t

Fig. ?3: Schematische voorstelling hardware e) TMS' b) TMS2.

?2. De opbouw van het hoofdprogremme.

De RZM-BR codec ven Fig. ?' moet gereeliseerd worden in TMS320'0

essemblerteel [38]. Het progremme in elk ven de DSP's ken in twee

"onefhenkelijke" processen gesplitst worden: het voorgrondproces en

het echtergrondproces. Deze processen worden in deze peregraaf neder

toegelicht. Ook wordt de synchronisatie van deze twee processen en de

opbouw van het inputbuffer en outputbuffer beschreven.

Het voorgrondproces, dat geectiveerd wordt door een interrupt van de

sampleklok van TMS', is een eenvoudige I/O handler. Bij TMS1 wordt een

nieuwe semple ven de A/D omzetter na pre-emfasis in het inputbuffer

geplaatst. De DC-blok (zie Fig. 39) is hierbij nog n1et gerealiseerd!

Min of meer synchroon hiermee wordt bij TMS2 de oudste sample in het

outputbuffer ne de-emfesis naar de A/D omzetter gestuurd. De adres

pointers die nodig zijn voor bufferen van de samples worden natuurlijk

aangepast. In appendix C wordt beschreven hoe de interrupts van TMS'



- 91 -

en TMS2 gesynchroniseerd worden.

Het echterarondproces zorgt ervoor, det een blok ven Nb semples in het

inputbuffer verwerkt wordt tot een blok ven N
b

samples, die in het

outputbuffer geplaatst worden. Dit proces is dusdanig modulair opge

bouwd, dat de belengrijkste blokken zonder veel problemen in een

andere LPC-codec gebruikt kunnen worden. De werking van dit proces

wordt met de voor zichzelf sprekende stroomdiagrammen ven Fig. ?4

verduidelijkt (zie ook Fig. ?1). De verschillende procedures worden

in appendix A nader toegelicht.
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AUPT

TSAZ

oces

CBEGIN hoofdJr02ramma TMS') INTEA

.. J
initialisatie procedures voorirondpr

(zie Fi'L ? .4cl (procedure IN,
wacht totdat Nb interrupts

ontvanienj start achtergrondproces

(procedure WACHTZ)

bereken de ienormeerde AC-co@ff.

over N samples met dew
"FIFO"-methode (zie 3.3)

(orocedure MATRLO)

bereken de k-parameters met de

lattice vorm van het Leroux-Gueiuen

algorithme (zie 3.4.1)

(orocedure BEKPAR)

bereken de a- en de w-parameters met

het STEPUP-algorithme (zie 3.4.2 en 6.1)

rorocedure STEPUZ)

filter het actieve inputblok met

het analysefilter. en plaats het

residu in het residubuffer (zie 3.6.5)

(orocedure ANAFILl

bepaal Nb/N sb keer de P pulsposities

en de maximale residuwaarde (zie 6.2)

(en ev. de P residuamplituden)

Plaats het resultaat in het residupulsbuffer.

(orocedure AZMPPA)

zend de blokgeievens over naar TMS2

(orocedure COMMUZl

Fii' ?4a: Stroomdiagram hoofdprogramma TMS1.
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( BEGIN hoofdoro"ramme TMS2) INTER

t + t
initialisatie orocedures C zie Fi". ? .4dl I voorarondpro

t Corocedure INT
I

wacht totdet TM51 met blok klaar

ontvana blokaeaevens

(orocedure COMMUOl
I
l

wacht totdat N
b

interrupts

ontvanaen; stert echterarondproces

( orocedure WACHTOl

t
pas aeheugeninhoud weeg- en synthese-

filter een i.v.m. schaalfector (zie eppendix B)

C orocedure USWMEMl

~
bereken de impulsresponsie van het

weeafil tert en bepaal de AC-co@ff. (zie 6.3)

C orocedures WrMRES en WACCOFl
I
~

filter het ectieve residusubblok met het

weeafiltert en bereken de KC-co@ff. ( zie 6.4)

( orocedures WEGFIL en KRUCCFl

t
bepeal de AC-metrix ( val. 6.12) en bereken

de aenormeerde optimale empli tuden (zie 6.5)

Corocedures CHOINI en CHOLESl

t
bepeel de "on"aenormeerde pulsamplituden

en plaats de aevonden pulsen in Decodedpulsbuffer

( orocedure PULCOO)

t
pes de aeheuaeninhoud van W( z) een (zie 6.6)

(procedure UPWFIL)

f
N

~alle subblokken 2ehad?

____ ~______Jl___________ .........
lend TMS2 "zender"

RUPT

ces

SRO
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/beain TMS2 "ontvenaer"1--- --------f------ ---- ~I-

bereken de (negetieve) e-peremeters met

het STEPUP-elgorithme (zie 3.4.2)

(procedure STEPUO)

~
bepeel het gedecodeerde residu uit de

"ontvengen" pulsen (Decodedresidubuffer)

(procedure DECRES)

t
fil ter het residu met het synthesefilter

en pleets het resulteet in het ectieve

outputblok (zie 3.6.5)

(procedure SYNFIL)
I

Fig. ?4b: Stroomdiegrem hoofdprogremme TMS2.

\BEGIN initialisatieorocedures TMS')

~
initialisetie TMS32010 en AlB

rorocedure TMSAlB)

t
in it ie lise tie enkele globele veriebelen

Corocedure GLOBAL)

~
initielisetie inputbuffer en voorgrondproces

(procedure IWClSZ)

~
initielisetie windowcolfficenten

en enelysefilter

(orocedure IMATAN)

t
zorg voor interruptsynchronisetie met TMS2

(orocedure SYCHOZ)

~
CEND initialisatieorocedures TMS1)

Fig. ?4c: stroomdiegrem initielisetieprocedures TUS'.
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BEGIN initi~lis~tieorocedures TMS21

f
initi~lis~tie TMS32010 en AIB

(orocedure TMSAIB)

t
initi~lis~tie enkele glob~le v~ri~belen

(orocedure GLOBAL)

t
initialis~tie outputbuffer en voorgrondproces

(procedure IWCISOl

t
initi~lis~tie weeg- en synthesefil ter

(procedure IWSMEM)

t
zorg voer interruptsynchronisatie met TMS1

(orocedure SYCHOO)

t
~NO initialisatieorecedures TMS2)

Fig. ?4d: stroomdi~gram initialis~tiepreceduresTMS2.

Veer het opsl~~n v~n de ing~ngss~mples wordt een circul~ir buffer,

best~~nde uit 3 blokken v~n N
b

s~mples, genomen (zie Fig. ?5~). Door

3 blokken te nemen treedt er geen overl~pping op zol~ng Nw<2N
b

. Voor

het opsla~n v~n de uitg~ngss~mples wordt een circulair buffer,

besta~nde uit 2 blokken van N
b

samples genomen (zie Fig. ?5b).
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Fig. ?5~: Opbouw inputbuffer.

hoogste ~dres

I
....

1pv. 't1n1
blok' N

b1
lees-

jrichting

! blokO N
bO

la~gste adres 1
Fig. ?5b: Opbouw outputbuffer.

Deze buffers kunnen gepl~atst worden in:

-het externe progr~mm~geheugen

-het externe dat~geheugen, d~t toeg~nkelijk is vi~ de I/O poorten

(zie ? 1)

In principe m~akt het niets uit voor welke oplossing gekozen wordt: de

programm~'s worden niet essentieel ~nders. Het n~deel van het gebruik

van een extern dat~geheugen is d~t er extra hardware nodig is, o.~.

voor het genereren v~n de ~dressen. Hierbij moet er weI rekening mee

gehouden worden, dat voor dit geheugen langzamere en dus goedkopere

Ie's gebruikt kunnen worden dan voor het programmageheugen. (150ns

t.o.v. ?Ons). Het voordeel van het gebruik van een extern dat~geheugen

is de "onbeperkte" geheugengrootte (64K woorden). Ook kost het schrij-
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ven en lezen van data bij dit aeheuaen minder tijd dan bij het aebruik

van het proarammaaeheugen. Daarom worden de buffers in het externe

dataaeheugen aeplaatst.

Hoewel het voorgrondproces en het achterarondproces in principe onaf

hankelijk van elkaar werken, moet er natuurlijk voor synchronisetie

aezorgd worden. Dit wordt bereikt door initieel het input- en

outputbuffer leea te maken, en de adrespointers van het voorarond

proces op de plaats PV .. t te zetten (zie Fia. ?5). Indien er Nb1n1

samples ontvanaen zijn, kan het achterarondproces van TUS1 aestart

worden. Er zijn dan namelijk genoea samples in het inputbuffer om de

KTLPC-analyse op inputblokO toe te passen. Voordat er 2Nb samples

ontvangen zijn heeft TUS1 inputblokO verwerkt en de blokaeaevens naar

TMS2 overgezonden, zodat TMS2 kan beginnen met het bepalen van

outputblokO indien er 2N
b

interrupts opgetreden zijn. Het verdere

verloop van het proces is aangegeven in Fig. ?6, waarbij de aandui

dina actief blok gebruikt wordt om aan te aeven op welk blok het

achtergrondproces werkt.
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Fig. ?06: Timingsdiagram voor- en achtergrondproces van

a) TMS1 en b) TMS2.

N.B. Het spreekt vanzelf, dat de verwerking van zowel een inputblok

als een outputblok binnen Nbofs sec moet plaatsvindeno In de

procedure WACHTO wordt gecontroleerd of hieraan voldaan wordto

?030 Oefinitie invoerparameters.

In deze paragraaf worden de invoerparameters gedefinieerd. Oit zijn

parameters, die door de gebruiker veranderd kunnen worden teneinde de

AZM-BR codec te optimaliseren. Hierbij worden de "variabelen" beschre

ven de fixed-point notatie Q? Het ? geeft het aantal digits achter de

komma aan.
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De waarden van de invoerparameters kunnen gedefinieerd worden met de

"EQU" en de "DATA" mnemonic. In het eerste geval wordt een waarde

toegekend aan een symbool, en gedurende het assembleren wordt op de

plaats van het symbool de waarde ingevuld. In het laatste geval wordt

een waarde toegekend aan een geheugenplaats in het programmageheugen.

Voor elke invoerparameter wordt de "standaard" waarde gegeven. Voor

deze waarden bedraagt de rekentijd van TMSl l1ms = 55% real-time, en

voor TMS2 15.9ms = 79.5% real-time (zie appendix A).

De "EQU"-invoerparameters zijn:

QAPAR 12

QWIND = 13

QO

QO

notatie a-en w-parameters

notatie (Hamming)windowco@fficienten (zie

3.1.1) .

QCC 12 QO notatie genormeerde KC-co~fficienten (zie

6.5)

QNRMCC = 7 QO notatie normeringsfactor KC-co~fficienten

van C ] (zie appendix B)
a

M16MQA

CMARES

CLOFAC

CNRMIN

15

3

32

128

1/32

QO

QO

QO

Q12

(= C ~ , zie vgl 6.20)
wl l6-QAPAR) .

=-1+2 : masker voor schu1ven ACCU

over 16-QAPAR bits naar links.

=C zie val 6.18g' ..
=C

I
, zie vgl. B.6

1/[maximale waarde

De "DATA" invoerparameters zijn:

DAIBMl >OOOE Dit is de mode van het AIB1:

Bit 0 ... 0: sampleklok enabled

Bit 2 • 1: trensparant mode i/o poort 3

(communicatiepoort, zie app. C)

Bit 3 • 1: Automatic receive mode A/D conv.

Bit 5 0: extern datageheugen pointer

wordt automatisch verlaagd:

Bit 6 0: bij data reads en

Bit 7 0: bij data writes
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OAIBM2 • >0007 Oit is de mode van het AIB2

Bit o = 1: sampleklok disabled

Bit 1 '"' 1: transparant mode D/A conv.

Bit 2 1: zie DAIBM01

Bit 3 0: asynchronous receive mode A/D

Bit 5-7 zie DAIBM01

( 8kHz)

DCLDCK 624 QD Deeltal voor het instellen van de sample

frequentie van TMS1

f = 5.1D6/(DCLOCK+1).
s

( 20ms)

DNBLDK = 160 QD Aantal samples per blok (N
b
). Er moet

gelden: -DNBLDK ~ 512

-DNBLOK deelbaar door 4

( 3Dms)

DNWIND 240 QD Aantal samples die voor de berekening van

de AC-coAfficienten van x(n) gebruikt wor

den (N ). Er moet gelden:
w

-DNBLDK« !)DNWIND~2.DNBLDK~512

-DNWIND deelbaar door 4

DWINDDW ARRAY[DWIND .. DWINO+DNWIND/2-1] OF QWIND

Helft van de coAfficienten van het symme

trische (Hamming) window. DWINO is het

laagste adres in het programmageheugen, en

bevat de eerste (en laatste) coBfficient.

DNOACS • 344 Q15 Gemiddeld vermogen x(n) •

XPREFF
2

'"' DNOACSL {x win(n)}2 (7.1)

N
w

Voor een Hammingwindow geldt bij benadering

(zie vg!. B.4):

DNOACS = 2.52/DNWIND

OGXPEF o Q15 Als XPREFF<DGXPEF dan worden de AC-coBffi-

cienten en de k-parameters 0 gemaakt.

DFILOR = 10 QO Predictieorde (M). Er moet gelden:
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2~DFILOR~12.

DWFILO ... 11

DNWIRS ., 16

DNSUBL ., 4

gO

go

gO

Orde weegfilter (I ). Er moet gelden:
w

3~DWFILO~DFILOR+1~13

Aantal punt en waarin de impulsresponsie van

het weegfilter bepaald wordt (N .). Er moet
Wl.

gelden: -2~DNWIRS~42

-DNWIRS deelbaar door 2

DNSPSB 40 gO Aantal samples per subblok

DNPLSB 8 gO

DNBLOK/DNSUBL

Aantal pulsen per subblok (P). Er moet

gelden: 2~ONPLSB~10

DPREEI ., -26214 g1S:

DDEEMF -26214 Q1S:

( -0.8)

Pre-emfaseconstante (u)

De-emfaseconstante (u)

DWEEGF

DIINVE

26214 Q1S

2048 Q1S

( 1/16)

Weegfactor weegfilter (y)

Stopcriterium berekening k-parameters (zie

[1S] en appendix A.1.6)

Met het programma tydRZIBR.com, dat zich op de bijgevoegde diskette

bevindt, kan gecontroleerd worden of voor de gewenste invoerparemeters

aan de real-time eis voldean wordt.
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8. CONCLUSIES.

Uit de literatuur blijkt dat het in principe mogelijk is om een 16

kbit/s toll-kwaliteit LPC-codec te realiseren. Hierbij lijkt een codec

gebaseerd op de SZM-BA-P de gewenste te kwaliteit bezitten bij een

redelijke complexiteit.

Van deze codec is het korte-termijn lineair predictieve gedeelte

gerealiseerd, waarbij echter de a-parameters nog niet gequantiseerd

(gecodeerd) zijn. Gezien de beschikbare tijd is van de residucodering

slechts de amplitudeoptimalisatie gerealiseerd, terwijl de pulsposi

ties nog met de eenvoudige AZM-B bepaald worden. Hierbij zijn noch de

pulsamplituden noch de pulsposities gequantiseerd resp. gecodeerd.

De gerealiseerde AZM-BA codec blijkt een goede verstaanbare spraak te

geven. Deze codec kan echter vrij eenvoudig uitgebreid worden tot een

toll-kwaliteit 5ZM-BA (-P) cod~G. Hiervoor moet er, naast de pre- en

postprocessing (zie 3.?), nog aandacht be steed worden aan:

-het coderen en quantiseren van de a-parameters. de pulsposities en

de pulsamplituden.

-de bepaling van de pulsposities met de SZM-B

-de kanaal(de)codering en de (de)multiplexing

-de realisatie van een LTLP

De verwachting is dat een SZM-BA-P coder met 3 ~ 4 esp's. en de

decoder met 1 esp gerealiseerd kan worden. Indien echter i.p.v. de

TM532010 een modernere esp. zoals de TMS320C25. genomen zou worden.

dan is het niet onmogelijk dat ook de zender in ddn DSP gerealiseerd

kan worden.
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APPENDIX A: BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURES.

In deze ~ppendix worden de procedures v~n de stroomdi~gr~mmen v~n Fig.

?4 n~der toegelicht. In A.1. en A.2. worden de procedures v~n resp.

TMS1 en TMS2 beh~ndeld. Voor de volledige beschrijving v~n deze proce

dures wordt verwezen n~~r de files RZM-BR-1.SRC en RZM-BR-2.SRC die

zich op de bijgevoegde diskette bevinden. AIle procedures v~n de

~chtergrondprocessen zijn getest door het berekende result~~t voor

bep~alde invoerw~arden te vergelijken met de resultaten die met

floating-point berekeningen verkregen zijn. Oak wordt van elke proce

dure de rekentijd vermeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de stan

daard invoerparameters, die in ?3 vermeld zijn.

A.1. De procedures van TMS1.

In deze paragraaf worden de procedures van TMS1 (zie Fig. ?4a) kart

toegelicht. Hiervoor moeten echter eerst de globale variabelen gedefi

nieerd worden. Oit gebeurt in de volgende paragraaf.

PAGINA D

leven aan

op welk blok

BLKACT

ETACSP

ETAIBL

QO

QD

De bits 0 en 1 van deze variabele

welk inputblok actief is, d.w.z.

het achtergrondproces werkt.

Oit is het adres van de eerste sample die

gebruikt wordt am de AC-co8fficienten van het

actieve inputblok te bepalen. Aangezien een

circulair buffer gebruikt wordt hoeft dit nlet

het hoogste fysieke adres te zijn!

Deze variabele bevat het hoogste adres van het

actieve inputblok.
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FILORO QO "OFILOR ( zie ?3)

NBLOK QO "ONBLOK ( zie ?3)

NORMAF QO =C (normeringsfactor uitgangssignaal analyse-
a

fil ter, zie eppendix B)

NRMAFI Q1S 1/NORMAF

NWIND QO "ONWIND ( zie ?3)

ONE QO "1

ONEQ15 Q15 "1 ( >?FFF)

WFILOR go "DWFILO (zie ?3)

XPREFF g1S Deze variebele is een benadering voor de effec-

tieve wearde ven x( n) van het actieve Nb-blok

(zie vgl ?1)

APPOS

AUTOCOR

ARRAY[CBAPPO .. CBAPPO+FILORD-1J OF QAPAR

De e-parameters worden opgeslagen in een array

[CBAPNE .. CBAPNE+FILORD-1], hetgeen overeenkomt

met e 1, ... ,aM.

ARRAY[CBOTAC .. CBOTAC+FILORD] OF Q1S

De genormeerde AC-coBfficienten worden opgesle

gen in een array [CBOTAC .. CBOTAC+FILORD] het

geen overeenkomt met r'(O) , .. ,r'(M).x x

KPAR ARRAY[CBOTKP .. CBOTKP+FILORD-1] OF Q1S

De k-parameters worden opgeslegen in een erray

[CBOTKP .. CBOTKP+FILORD-1], hetgeen overeenkomt

met kl' • kM•

WFCOEF .. ARRAY[CBWFCF .. CBWFCF+WFILOR-1] OF QAPAA

De negetieve (!) w-peremeters worden opgeslegen

in een errey [CBWFCF .. CBWFCF+WFILOR-1l, hetgeen

overeenkomt met -w

"

.. ,-wMw '

PAGINA 1

EBIBUF

IEBIBU

QO Laegste adres InputBuffer (-DEBIBU, zie "extern

dategeheugen")



EEN

IEEN

ENXSIB

ETIBUF

IETIBU

OLoAoS

IOLDoA

PRE EMF

IPREEM

QO

QO

QO

Q1S

Q1S
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=1

Adres InputBuffer, weer bij de volgende IENXSI

interrupt de ingengssemple (ne pre-emfesis)

gepleetst wordt.

hoogste edres InputBuffer

= oEBIBU+3xoNBLOK-1

Bij eenroep yen de interruptroutine be vet deze

veriebele de weerde yen de vorige AID semple

= DPREEM (zie 7.3)

EXTERN oATAGEHEUGEN

ACSPL = ARRAY[ETACSP-NWINo+1(?) .. ETACSP] OF Q1S

oit errey is een onderdeel yen het InputBuffer,

en bevet de semples die nodig zijn voor het

berekenen yen de AC-co@fficienten yen het

ectieve inputblok. Het? geeft een det dit

edres niet het fysiek leegste edres hoeft te

zijn (i.v.m. cyclisch inputbuffer).

AFMEM = ARRAY[DETAFM-FILORo+1 .. oETAFM] OF Q1S

De geheugeninhoud yen het enelysefilter wordt

opgeslegen in het errey [oETAFM-oFILOR+1 ..

oETAFM]. weerbij oETAFM de oudste aeheugenin

houd bevet.

InputBuffer ARRAy[oEBIBU .. oEBIBU+3xDNBLoK-1] OF Q1S

Inputbuffer. zie Fig. 7.Se

RESIoUBUFFER = ARRAy[oETRBU-oNBLOK+1 .. oETRBU] OF Q1S

Het genormeerde residu wordt aepleetst in

[oETRBU-NBLOK+1 .. 0ETRBU] hetgeen overeenkomt

met r (Nb-1) .. r (0) (zie Fig. B.3).
c c

ResiduPulsBuffer • (oETPUB-oNSUBLx(2xoNPLSB+1)+1 .. oETPUB)
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ARRAY[ ' .. DNSUBLJ OF RECORD (MAXAMP: Q1S;

PDSITIE: ARRAY[1 .. DNPLSBJ OF QDj

AMPLITUDE: ARRAY[1 .. DNPLSBJ OF Q1S)

Dit errey be vet de emplitude en de pleats ven

de DNPLSB grootste residuweerden per subblok

voor elle DNSUBL subblokken van het Nb-blok.

MAXAMP bevat de grootste residuweerde per

subblok. De posities worden gegeven t.o.v. het

begin van het subblok. ze kunnen dus variAren

ven D.. NSPLSB-1 (De amplitudes worden gebruikt

als excitatie indien er bij de amplitudeoptime

lisetie iets mis gaet. In feite zijn ze dus

niet echt nodig)

DETPUB -> [1J .MAXAMP

[1] .POSITIE[ 1]

[ 1J . POSITIE[ DNPLSBJ

[ 1] . AMPLITUDE[ 1J

[ 1J . AMPLITUDE[ DNPLSBJ

[2J .MAXAMP

subblok 1 in tijd

v66r subblok 2

POSITIE[iJ<PDSITIE[i+1]

WINDOW = ARRAY[DETWID-DNWIND+1 .. DETWIDJ OF QWIND

Het volledige (Hemming) window wordt opgeslagen

in het arrey [DETWID-DNWINO+1 .. DETWIDJ.

In deze paragreaf worden de procedures beschreven, die nodig zij om

het voorgrondproces en het echtergrondproces op te kunnen sterten (zie

Fig. ?4c).

PROCEDURE TMSAIB (DCLDCK, DAIBM1)

Deze procedure initieliseert de TMS32010: (II betekent don't cere)
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processorstetus:

begin:

eind:

DVM

II
SET

INTM

II

RESET

DP

II

o

ARP

II

o

Ook wordt de overflowfleg gereset, en worden DCLOCK en DAIBM' neer het

AlB gestuurd.

PROCEDURE GLOBAL

(DNBLOK, DNWIND, DFILOR, DETIBU, DWFILO: QOj DPREEM: Q15

VAR ONE, NBLOK, NWIND, FILORD, EEN, ETIBUF, EBIBUF, WFILOR: QOj

VAR ONEQ1S, PREEMF: Q'S)

Deze procedure initieliseert enkele globele veriebelen (zie A.1.1).

PROCEDURE IWCISZ

(ETIBUF, EBIBUF, EEN, NBLOK, NWIND, ONE: QOj

VAR InputBuffer: ARRAY[EBIBUF .. ETIBUFJ OF Q1Sj

VAR ENXSIB, ETAIBL, ETACSP: QOj VAR OLDADS: Q'Sj VAR BLKACT)

Deze procedure initialiseert het voorgrondproces (INTSRZ) en zorgt

voor de synchronisatie met het echtergrondproces, zoels beschreven in

?2. (actief inputblok:=2j InputBuffer:=O)

PROCEDURE IMATAN

(ONE, NWIND, DETWID, DETAFM, FILORD: QDj

DWINDOW: ARRAY[DWINO .. DWINO-1+NWIND/2J OF QWINDj

VAR WINDOW: ARAAY[DETWID-NWIND+1 .. DETWIDJ OF QWINDj

VAA AFMEM: ARRAY[DETAFM-FILORD+1 .. DETAFM] OF Q1S)

Deze procedure initieliseert MATRLO en ANAFIL. Deze procedure copieert

de co~fficienten ven het symmetrische window, weerven de eerste co@f-
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ficient op geheugenpl~~ts DWINO v~n het progr~mm~geheugen st~~t, n~~r

het externe d~t~geheugen. De co~fficienten v~n het window in het

ext erne d~t~geheugen worden ~~ngevuld tot NWIND w~~rden door gebruik

te m~ken v~n de symmetrie v~n het window (DWINDOW->WINDDW). Ook wordt

AFMEM nul gem~~kt.

N.B. Met het progr~mm~ HAMWIN.COM, d~t zich op de bijgevoegde diskette

bevindt, k~n DWINDOW bep~ald worden.

PROCEDURE SYCHOZ

(ONE, ENXSIB: QO; OLDADS: Q1S)j

Deze procedure zorgt voor de initi~le interruptsynchronis~tie v~n TMS'

met TMS2. Na afloop is de synchronisatie m.b.t. de s~mpleklok

gerealiseerd d.w.z. bij de volgende s~mplepuls treedt bij beide

processoren een interrupt op. Ook is na ~floop het communic~tiebuffer

leeg, d.w.z. d~t COMMUZ geinitialiseerd is.

N.B. TMS2 moet eerst opgestart worden, w~~rbij de voeding van TMS' wel

moet ~~nst~~n.

A.'.3. Procedure INTSRZ.

PROCEDURE INTSRZ

(EEN, ETIBUF, EBIBUF: QO; PREEMF: Q'S;

VAR ENXSIB: QO; VAR OLDADS: Q,S;

VAR InputBuffer: ARRAY[EBIBUF .. ETIBUF] OF Q'S);

Deze procedure beschrijft het voorgrondproces (Interrupt Service Rou

tine) v~n de zender. Bij elke interrupt wordt een w~~rde v~n de AID

omzetter gelezen en na pre-emfasis in InputBuffer[ENXSIB] gepla~tst.

De rekentijd van deze procedure bedraagt

39xO.2e-3 ms/sample (A.1)
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Voor de standaard invoerparameters bedraagt de totale rekentijd dus

1.2Sms K 6.2% real-time. Deze tijd kan verkleind worden door aebruik

te maken van een extern buffer waarin de AID samples opgeslaaen wor

den. Pas als dit buffer vol is moet het voorarondproces aanaeroepen te

worden (interrupt).

A.1.4. Procedure WACHTZ.----------------

PROCEDURE WACHTZ

(ONE, NBLOK, NWIND, ETIBUF, EBIBUF: QOj

VAR: ETAIBL, ETACSP: QOj VAR BLKACT)

Deze procedure zorgt voor de synchronisatie tussen het voorgrond- en

het achtergrondproces. Er wordt gewacht totdat het volgende inputblok

verwerkt kan worden. Dit moment wordt bepaald door het adres van de

geheugenplaats volgend op het laatste nodige sample te bepalen, en dit

te vergelijken met het adres van het inputbuffer waar het voorarond

proces de volgende sample zal plaatsen (ENXSIB). Indien deze adressen

aelijk zijn wordt het achtergrondproces gestart.

De variabelen die samenhangen met het nieuwe actieve blok, d.w.z.

ETAIBL, ETACSP en BLKACT, worden volaens hun definitie aanaepast. Er

wordt niet aecontroleerd of het achtergrondproces op tijd klaar is.

Dit gebeurt wel bij WACHTO.

A.1.S. Procedure MATRLO.

PROCEDURE MATRLO

(ACSPL: ARRAY[ETACSP-NWIND+1{?) .. ETACSP] OF Q1Sj

WINDOW: ARRAY[DETWID-NWIND+1 .. DETWIO] OF QWINDj

ONE, NWIND, FILORD, ETACSP, ETIBUF, EBIBUF, DETWID,

CBOTAC, QWIND: QOj ONEQ1S, DGXPEF, DNOACS: Q1Sj

VAR AUTOCOR: ARRAY[CBOTAC .. CBOTAC+FILORD] OF Q1Sj
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VAR XPREFF: Q15)

Deze procedure berekent de genormeerde AC-co@fficienten ven de NWIND

semples, die opgeslegen zijn in het errey ACSPL. De semples worden

vermenigvuldigd. met de windowco@fficienten, die zich in het errey

WINDOW bevinden. Bij de berekening wordt gebruik aemeekt ven de FIFD

methode, wearbij FIFO ~ ARRAY[O .. FILORO+CFIFG1] met CFIFG1 ~ 27 (zie

3.3). Tevens wordt XPREFF berekend (zie 7.1). Het voor zichzelf spre

kende stroomdiagrem ven deze procedure steet in Fia. A.1.
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(bellin NATALO 1

IFIFO: -0]
~
I

Y
<alle NWIND Samples srehad? '-

N t
( pas irootte FIFO aan indien minder

dan CFIFG1 +1 samDles over)

{
schuif FILOAD nieuwste samples in FIFO op

zodat ze de FILOAD oudste samDles worden

~
vul de FIFO met "CFIFG1+1" nieuwe samples

en vermenigvuldii deze met de bijbehorende

windowco@fficienten. Plaats het resultaat

weer in de FIFO.

t
gebruik de "CFIFG1+1" nieuwe iewoien samples

om de FILOAD+1 AC-sommen aan te Dassen

berel\en XPAEFF (zie vll1. ? .nl
<XPAEFF<DGXPEF?

y

N t
bereken ienormeerde AC-co&!ff. ( ViI. 3.8)

zodat O.5y;(O)<1 IAUTOCOR: =01

t
lend NATALO)

Fii. A.1: Stroomdiagram NATRLO.

De berel\eningen worden lodanii uitievoerd dat er leen overflow bij de

berel\ening van de AC-colfficienten kan optreden indien

231 - 2(QWIND-1) ~ 0.39?4xNWIND (A.2)

Oit geldt overiiens aIleen indien een Hammingwindow iebruikt wordt!

Indien QWIND = 13, dan volit uit ViI. A.2 dat NWIND kleiner moet zijn

dan 323 om overflow te vermijden. Oit is het ieval, aangezien NWIND •
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240. Bij deze keuze worden de "windowed" samples met ddn bit nauwkeu

riger gerepresenteerd dan de samples van de 12-bits A/D omzetter.

De rekentijd van deze procedure bedraaat:

0.2e-3{44'+50xDFILOA+C , (70.S+25.5xDFILOA+CFIFG,( 18.S+2.5xDFILOR)]+

C
2

( 1B. 5+2SxDFILOA) } ( ms) ( A. 3)

met C,

C2

TRUNC(DNWIND/(CFIFG'+1))

DNWIND-C,(CFIFG1+1)

Voor de standaard parameterwaarden bedraagt de rekentijd dus 2.73ms

13.6% real-time.

A.'.6. Procedure BEKPAA.

PROCEDURE BEKPAR

(ONE, FILOAD: QOj ONEQ'S, DMINVE: Q1Sj CBOTAC, CBOTKP: QO;

VAA AUTOCOA: AAAAY[CBOTAC .. CBOTAC+FILOAD] OF Q1S;

VAA KPAA: AAAAY[CBOTKP .. CBOTKP+FILOAD-1] OF Q1S;

Oeze procedure berekent de k-parameters uit de genormeerde AC-coBffi

cienten volgens de latticevorm van het Leroux-Gueguen algorithme (zie

3.4). Oit algorithme wordt met het volgende PASCAL-echtige algorithme

nader toegelicht.
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invariant: berekende filterorde .. mj (k is bepaald)
m

Y· array[o.,M-m]', Y[l'] ( +1+·)- Ym-1 m 1

B • array[o .. M-m]; B[i] .. b ,(m+i)
m-

eindrelatie: m-M

BEGIN

IF r'(o) = 0
l(

THEN FDA i:=1 TO M DO k.:=O
1

ELSE BEGIN {initialisatie voor m-1}

FOR i:=o TO M-1

DO BEGIN Y[ il :=r'( i+1); B[ i) :=r'( i)
x x

END;

IF I Y[ 0] I ~B[ 0]

THEN FOR i:=1 TO M DO k.:=o
1

ELSE BEGIN k ,: =-Y[ 0] fB[ 0]; {invariant zeldt voor m=1}

m: =, ;
WHILE m<M

DO BEGIN {Pas Y en B aan}

FOR i:=o TO M-m-'

DO BEGIN B[ i) : -B[ i) + k Y[ i) ;
m

Y[ i) : =Y[ i+1l + k B[ i+1l
m

END;

IF {B[o]<DMINVE.r'(D)} OR {IY[O]I~B[O]}
- l(

THEN BEGIN FDA i:=m+1 TO M DO k.:=oj m:=M END
1

ELSE BEGIN k 1:=-Y[O]fB[O]; {invariant ae1dt voor m+1}m+
m:=m+1

END

END

END

END

END.

De k-parameters zijn bij de AC-methode theoretisch altijd kleiner dan

1 (stabiel filter). T.a.v, numerieke rekenfouten kunnen ze echter ook

aroter dan 1 worden. Daarom wordt voordat k 1 berekend wordt aecon m+
troleerd of I Y[ D) I <B[ 0] .

Deze numerieke fouten worden vooral van be1anz indien het aemiddelde
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vermoien van het residu na de mde orde predictor te klein wordt. In

[16] wordt daarom aanbevolen de recursie te stoppen indien dit vermo

ien kleiner is dan r'(O) .DMINVE met DMINVE = 1/16 en r'(O) = 1.
x x

De rekentijd voor BEKPAR bedraait:

2O.2e-3{16 + ?6.5xFILORD + ?5xFILORD } (ms) (A.4)

Voor de standaard parameterwaarden bedraagt de rekentijd dus O.306ms

1.5~ real-time.

N.B. Na afloop van de procedure zijn AUTOCOR[CBOTAC+1 .. CBOTAC+FILORD]

van waarde veranderd!

A.1.7. Procedure STEPUZ.

PROCEDURE STEPUZ

(ONE, FILORD, WFILOR, QAPAR, CBOTKP, CBAPPO, CBWFCF: QOj

DWEEGF, PAEEMF: Q15 j

KPAA: AAAAY[CBOTKP .. CBOTKP+FILDRD-1] OF Q15j

VAR APPOS: AARAY[CBAPPO .. CBAPPO+FILORD-1] OF QAPAR

VAA WFCOEF: ARRAY[CBWFCF .. CBWFCF+WFILOA-1] OF QAPAA)

Deze procedure berekent de a-parameters (APPOS) in QAPAR notatie uit

de k-parameters (KPAA) (zie 3.4.2) Ook worden de negatieve coBfficien

ten van het weeifilter (WFCOEF) bepaald. Er ieldt dus:

WFCOEF[CBWFCF+i] = -w. 1!\ (zie ook vgl. 5.5b)
1+

De rekentijd voor deze procedure bedraagt

FILORD

O.2e-3{-25 + 31.FILDRD + 24.WFILOR + 18~ TRUNC(i/2)} (ms) (A.5)

i=2

Voor de standaard parameterwaarden bedraagt de rekentijd dus O.2ms

1% real-time.

,
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A.1.8. Procedure ANAFIL.

PROCEDURE ANAFIL

(ONE, FILORO, NBLOK, ETAIBL, DETRBU, DETAFM, QAPAR, CBAPPO, CLDFAC:

QOj CNRMIN: Q12j ONEQ1S, XPREFF: Q1Sj

APPOS: ARRAY[CBAPPO .. CBAPPO+FILORD-1] OF QAPARj

ActInBlok: ARRAY[ETAIBL-NBLOK+1 .. ETAIBL) OF Q1Sj

VAR AFMEM: ARRAY[OETAFM-FILORD+1 .. DETAFM) OF Q1Sj

VAR RESIDUBUFFER: ARRAY[DETRBU-NBLOK+1. ,DETRBU) OF Q1S

VAR NORMAF: QOj VAR NRMAFI: Q1S)

In deze procedure worden de samples die zich in het actieve inputblok

(ActInBlok) bevinden door het analysefilter van orde "FILORD" en met

co~fficienten "APPOS" gefilterd (zie 3.6.S). De gefilterde waarden

worden vermenigvuldigd met NORMAF = 1/(CLOFAC.XPREFF), maar 1~NORMAF~

1/CNRMIN. Deze genormeerde waarden worden in "RESIDUBUFFER" geplaatst.

De ingangs- en uitgangssamples worden bloksgewijs van/naar het externe

buffergeheugen gelezen/geschreven. Hiervoor is een interne buffer ter

grootte van CTAFIO+1=28 gedefinieerd. De initi@le en uiteindelijke

inhoud van de geheugenelementen van het analysefilter staan in

"AFMEM".

De rekentijd van deze procedure bedraagt

0.2e-3{108+10.FILORD+NBLOK.(3S+2.FILORD)+1e.rNBLOK/(CTAFIO+1n} (A.6)

Voor de standaard parameterwaarden bedraagt de rekentijd dus 1.B2ms

9.1% real-time.

A.1.9. Procedure RZMPPA.

PROCEDURE RESMSS

(ONE, DNSUBL, ONSPSB, DNPLSB, DETPUB, DETRBU: QDj

VAR RESIDUBUFFER: ARRAY[DETRBU-NBLOK+1 .. DETRBU) OF Q1Sj

VAR ResiduPulsBuffer: ARRAY[ 1.. DNSUBL] OF
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RECORD (MAXAMP: Q15

POSITIE: ARRAY[1 .. DNPLSB] OF QO

AMPLITUDE: ARRAY[1 .. DNPLSB] OF Q15))

In deze procedure wordt het KTLPC-residu in DNSUBL subblokken van

DNSPSB samples verdeeld (DNSUBLxDNSPSB-DNBLOKI). Voor elk subblok

worden de AMPLITUDE en de POSITIE van de DNPLSB grootste residuwaarden

bepaald (zie 6.2). Ais deze waarden bepaald zijn worden ze op positie

gesorteerd, zodat de eerste puIs op het hoogste adres van Residu

PulsBuffer staat. Tevens wordt de maximale residuwaarde per subblok

(MAXAMP) bepaald. Deze waarden worden in ResiduPulsBuffer opgeslagen.

De rekentijd van deze procedure bedraagt:

O.2e-3{39+DNSUBL[-2.5+45.5xDNPLSB+5.5xDNPLSB2+DNSPSB(49+1B.C)]} (A.?)

met C : log2(DNPLSB+1)

Voor de standaard parameterwaarden bedraagt de rekentijd dus 3.B?ms =
19.4% real-time.

A.1.10 Procedure COMMUZ.

PROCEDURE COMMUZ

(RESIDUBUFFER: ARRAY[DETRBU-NBLOK+1 .. DETR8U] OF Q15j

ResiduPulsBuffer: (DETRP8-DNSUBL*(2*DNPLSB+1)+1 .. DETRPB)

KPAR: ARRAY[CBOTKP .. CBOTKP+FILORD-1] OF Q15j

WFCOEF: ARRAY[CBWFCF .. CBWFCF+WFILOR-1] OF QAPARj

NBLOK, OETRBU, DETRPB, DNSUBL, DNPLSB, ONE, CBOTKP, WFILOR,

FILORD, CBWFCF, NORMAF: QOj NRMAFI: Q15)

Deze procedure zendt RESIDUBUFFER, ResiduPulsBuffer, KPAR, WFCOEF,

NORMAF en NRMAFI over naar TMS2 (zie appendix C). Indien verondersteld

wordt dat INTSRZ en INTSRO even lang duren en gelijk gestart worden,

dan bedraagt de rekentijd van deze procedure:
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0.2e-3{?8+C 1(DNBLOK+DNSUBL(2.DNPLSB+1))+C2(DFILOR+DWFILO+2)}

me t C1 : C2 : 16

(A.8)

Voor de standaard parameterwaarden bedraagt de rekentijd dus O.8ms

4. l' real-time.

PROCEDURE DEEL16 (ONE: QOj ONEQ1S: Q1S; TELLER, NOEMER)

In deze procedure wordt een 16-bits TELLER door een 16-bits NOEMER

gedeeld. Het resultaat wordt in de 16 minst significante bits van de

accumulator geplaatst:

ACCU-low:~ -ROUNO(TELLER/NOEMER)

Er moet gelden: NOEMER>O en Iresultaatl <1

De rekentijd bedraagt 8~s • 0.04% real-time.

PROCEDURE SQRT32

(ONE: QO; HWORTE_LWORTE: Q30; VAR "ACCU-LOW": Q1S)

Oeze procedure berekent de wortel van een 32-bits letal, dat kleiner

dan 1 is. Na aanroep van deze procedure leldt:

IF HWORTEL_LWORTE>-O THEN ACCU-lOW • TAUNC(SQRT(HWOATE_LWOATE))

ELSE ACCU:--1

ACCU-LOW wordt berekend door HWORTE_LWORTE met machten van 2 te bena

deren:

8:=Oj E:-1; LOOP:-1S

REPEAT LOOP:-LOOP-1; E:-E/2;
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IF (B+E)2<-HWOATE_LWOATE THEN B:-B+E

UNTIL LOOP=Oj

ACCU-LOW:=B

De rekentijd van deze procedure bedraagt 45~s - 0.225% real-time.

A.2. De procedures van TMS2.

In deze paragraaf worden de procedures van TMS2 (lie Fig. ?4b) kort

toegelicht. Hiervoor moeten echter eerst de globale variabelen gedefi

nieerd worden. Oit gebeurt in de volgende paragraaf.

PAGINA 0

ETAOBL

ETDPSB

ETAESB

ETAPSB

FILOAD

NBLOK

NOAMAF

QO Dele variabele bevat het hoogste adres van het

I.'lctieve outputblok.

QO Hoogste adres actief DecodedPulsBuffer subblok

QO Hoogste adres actief RESIDUBUFFER subblok

QO Hoogste adres actief AesiduPulsBuffer subblok

QO -DFILOR ( zie ?3)

QO "'DNBLOK ( lie ? .3)

QO =C (normeringsfactor uitgangssignaal analyse-a
filter, lie appendix B)

(normeringsfactor KC-colfficienten,NORMCC QNRMCC -C
wkc

vgl. 6.20)

zie

NORMSF

NOR WAC

NOAWIR

Q15

Q1

Q15

-C : normeringsfactor uitgangssignaal synthese
s

filter - NRMAFI (lie appendix B)

-C (normeringsfactor AC-colfficienten vanwac
impulsresponsie weegfilter, lie vgl. 6.?)

-C . (normeringsfacor gewogen impulsresponsie,
wJ.

lie vgl. 6.6). Hierbij is C .-CMARWI-0.25
mWl

C' . '"' 1/32
Wl
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NRMAFI Q1S 1!NORMAF

NRMSFI QO 1!NORMSF = NORMAF

NPLSSB QO =ONPLSB ( zie ?3)

NSPLSB QO =ONSPSB ( Zie ?3)

NSUBBL QO Aentel nog te verwerken subblokken

NWIRSP QO =Nwi (eentel punten weerin de impulsresponsie

yen het weegfi Iter berekend wordt eentel

berekende AC-coBfficienten yen w( n)

OLNAFI Q1S NRMAFI yen het vorige Nb-blok

OLONSF Q'S NORMSF yen het vorige Nb-blok = NRMAFI

ONE QO =1

ONEQ'S Q1S =1 ( >?FFF)

WFILOR QO =DWFILO (zie ?3)

APNEG ARRAY[CBAPNE .. CBAPNE+DFILOR-1] OF QAPAR

De negetieve coBfficienten yen het synthesefil

ter worden opgeslegen in een errey [CBAPNE ..

CBAPNE+DFILOR-1], hetgeen overeenkomt met

CC = ARRAY[CTOPCC-DNPLSB+1 .. CTOPCC] OF Q1S

De genormeerde KC-coBfficienten worden opgesle

gen in een errey [CTOPCC-DNPLSB+1 .. CTOPCC],

hetgeen overeenkomt met r (mp), .. ,r (m 1)ws ws

CG ARRAY[CTOPCG-DNPLSB+1 .. CTOPCG] OF Q1S

De genormeerde geoptimeliseerde emplituden wor-

den opgeslegen in heen arrey [ CTOPCG-

DNPLSB+1 .. CTOPCG]

gcp)'" ,g( c1)

hetgeen overeenkomt met

CH ARRAY[CBOTCH .. CBDTCH+0.SxDNPLSBx(DNPLSB+1)-1] OF Q1S

Dit errey bevet de AC-matrix voor het berekenen

van de optimele pulsemplituden (zie vgl. 6.21).
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PulsAmplitude z ARRAY(CTPUAM-DNPLSB+1 .. CTPUAM) DF Q1S

De "gedecodeerde" puls~mplituden, die gebruikt

worden om de inhoud v~n het weegfilter ~~n te

p~ssen, worden opgesl~gen in een ARRAY(CTPUAM-

DNPLSB+1 .. CTPUAM),

C.g , .. ,C .g,
~ p ~

hetgeen overeenkomt met

PulsPositie • ARRAY[CTPUPD-DNPLSB+1 .. CTPUPO) OF Q1S

De posities v~n de pulsen v~n ~~n subblok wor-

den opges1&gen in een ARRAY (CTPUPD-

DNPLSB+1 .. CTPUPD), hetgeen overeenkomt met

WFCDEF

PAGlNA 1

mp , .. ,m , . De posities kunnen v~ri~ren v~n 0 tot

DNSPSB-1.

ARRAY[CBWFCF .. CBWFCF+WFlLDR-1) DF QAPAR

De neg~tieve (!) w-p~r~meters worden opgesl~gen

in een arr~y (CBWFCF .. CBWFCF+WFlLOR-1), hetgeen

overeenkomt met -w

"

.. ,-wMw '

EBDBUF

lEBOBU

EEN

IEEN

ENXSOB

ETOBUF

lETOBU

OLDDAS

IOLDDA

DEEMF

IDE EMF

go

go

QD

go

g1S

Q1S

L~agste ~dres OutputBuffer (zDEBOBU, zie "extern

d~tageheugen")

"1

Adres OutputBuffer, wa~r bij de volgende lENXSO

interrupt het uitg~ngss~mple, voor de-emfasis,

v~nd~~n gehaald wordt (A(n)).

hoogste ~dres OutputBuffer

• DEBOBU+2xDNBLOK-1

Bij ~~nroep van de interruptroutine bev~t deze

v~ri~bele de w~~rde v~n de vorige D/A s~mple

de-emf~sisconst~nte (u)
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EXTERN DATAGEHEUGEN

DecodedKPAR = ARRAY[DETDKP-DFILOR+1 .. DETDKP] OF Q1S

De gedecodeerde k-peremeters

ontvenger opgeslegen in een

DFILOA+1 .. DETDKP], hetgeen

kDFILOA'" ,k 1

worden bij de

erray [DETDKP

overeenkomt met

OecPulsBuf(DecodedPulsBuffer) (DETDPB-DNSUBLx2xONPLSB+' .. DETPUB)

ARRAY[ , .. DNSUBL] OF

ARAAY[ 1.. DNPLSB] OF AECORD (POSITIE: QOj

AMPLITUDE: Q1S)

Dit array be vat de genormeerde amplitude en de

pleats yen de "gedecodeerde" pulsen bij de

ontvanger.

DETDPB -> [',1]. POSITIE

[ 1, 1] . AMPLITUDE

[ 1, DNPLSB] . POSITIE

[1,DNPLSB) .AMPLITUDE

[2, 1] . POSITIE

[2,2] . AMPLITUDE

eerste puIs, eerste subblok

laatste puIs, eerste subblok

eerste puIs, tweede subblok

DecAesBuf ARRAY[DETDRB-DNBLOK+1 .. DETDAB] OF Q1S

Het gedecodeerde genormeerde residu wordt bij

de ontvanger opgeslagen in een errey [DETDRB

DNBLOK+1 .. DETRB], hetgeen overeenkomt met

to (DNBLOK -1) , .. ,f' (0) .
c c

DutputBuffer AARAY[OEBOBU .. DEBOBU+2xDNBLOK-1] OF Q1S

OutputBuffer (voor de-emfasis!), zie Fig. ?Sb

RESIDUBUFFER ARAAY[DETRBU-DNBLOK+1 .. DETRBU] OF Q1S

zie A.1.1
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ResiduPulsBuffer = (DETPUB-DNSUBLx(2xDNPLSB+1)+1 .. DETPUB)

zie A.1.1

SFMEM • ARRAY[DETSFM-DFILOR+1 .. DETSFM) OF Q15

De aeheuaeninhoud van het synthesefilter wordt

opaeslaaen in het array [DETSFM-DFILOR+1 ..

OETSFM). waarbij OETSFM de oudste aeheuaenin

houd bellat.

WACcoefEXT = ARRAY[DETWAC-DNWIAS+1 .. DETWAC) OF Q15

De aenormeerde AC-co~fficienten lIan de impuls

responsie lIan het weegfilter wordt opgeslagen

in een array [DETWAC-DNWIAS+1 .. DETWAC). hetgeen

ollereenkomt met r (DNWIRSP-1) •..• r (0)
w w

WFMEM ARRAY[DETWFM-DWFILO+l .. DETWFM] OF Q15

De geheugeninhoud lIan het weegfilter wordt

opgeslagen in het array [DETWFM-DWFILO+1 ..

DETWFM). waarbij DETWFM de oudste aeheugenin

houd bellat.

WImpulsAesponsie • AAAAY[DETWIA-ONWIRS+1 .. DETWIA] OF Q15

De aenormaerde impulsresponsie lIan het weeafil

ter wordt opaeslaaen in een array [OETWIA

ONWIASP+1 .. DETWIA). hetgeen overeenkomt met

w (ONWIASP-1) •..• w (0)
c c

WInputBlok = ARAAY[DETWIB-ONSPSB+1 .. DETWIB) OF Q14 (Q14!!!!)

Het aenormeerde aewogen "inaanassignaal" wordt

per subblok opaeslaaen in aen AARAY [OETWIB-

ONSPSB+1 .. 0ETWIB) • hetaeen ollereenkomt met

s (ONSPSB-1) •..• 5 (0).cw cw

In deze paragraaf worden de procedures beschreven. die nodig zij om

het lIoorarondproces en het achtergrondproces op te kunnen starten.
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PROCEDURE TMSAlB (DCLOCK, OAlBM2)

Deze procedure initialiseert de TMS32010: (II betekent don't care)

processorstatus:

begin:

eind:

DVM

II
SET

lNTM

II
RESET

DP

II
o

ARP

II
o

Ook wordt de overflowflag gereset, en worden DCLOCK en DAlBM2 naar het

AlB gestuurd.

PROCEDURE GLOBAL

'(DNBLOK, DFlLOR, DETDBU, DWFlLO, DNSPSB, ONPLSB, DNWlRS: QD;

DDEEMF: Q1Sj

VAR ONE, NBLOK, FlLORD, EEN, ETOBUF, EBOBUF, NWlRSP, WFlLOR,

NPLSSB, NSPLSB: QO; VAR ONEQ1S, OLNAFl(OLDNSF), DEEMF: Q1S)

Deze procedure initialiseert enkele globale variabelen (zie A.2.2).

PROCEDURE lWClSO

(EEN, ETOBUF, NBLOK, ONE, DETOBU: QO;

VAR ENXSOB, ETADBL: QO; VAR OLDDAS: Q1S;

VAR OutputBuffer: ARRAY[DETOBU-2xNBLOK+1 .. DETOBU] OF Q1S)

Deze procedure initialiseert het voorgrondproces van TMS2 (lNTSRO) en

zorgt voor synchronisatie met het achterirondproces (WACHTO). ("actief

outputblok":=1, DutputBuffer:=O)

PRDCEDURE lWSMEM

(ONE, DETWFM, DETSFM, FlLORD, WFlLOR: QOj

VAR WFMEM: ARRAY[DETWFM-WFlLOR+1 .. DETWFM] DF Q1Sj

VAR SFMEM: ARRAY[DETSFM-FlLORD+1 .. DETSFM] OF Q1S)
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Deze procedure initieliseert WEGFIL EN SYNFIL: De inhoud ven de geheu

genelementen (WFMEM resp. SFMEM) wordt nul gemeekt.

PROCEDURE SYCHOO (ONE, ENXSOB: QO) j

Deze procedure zorgt voor de initi81e interruptsynchronisetie v~n TMS2

met TMS1. Na efloop is de synchronis~tie m.b.t. de s~mpleklok

gerealiseerd d.w.z. bij de volgende samplepuls treedt bij beide proce

ssoren een interrupt op. Ook is na afloop het communicatiebuffer leeg,

d.w.z. dat COMMUO getnitialiseerd is.

N.8. TMS2 moet eerst opgestart worden, waerbij de voeding v~n TMS1 weI

moet aanstaan.

A.2.3. Procedure INTSRO.

PROCEDURE INTSRO

(ETOBUF, EBOBUF: QOj DEEMF: Q15j VAR ENXS08: QOj VAR OLDOAS: Q15j

VAR OutputBuffer: ARRAY[EBOBUF .. ETOBUF] OF Q15)

Deze procedure beschrijft het voorgrondproces (Interrupt Service Rou

tine) van de ontvanger. Bij elke interrupt wordt OutputBuffer[ENXS08]

na de-emfasis naer de D/A omzetter gestuurd

De rekentijd v~n deze procedure bedr~~gt

391<0.2e-3 ms (A.9)

Voor de st~ndaerd per~meterw~erden bedr~agt de rekentijd dus 1.25ms

6.24" real-time.

A.2.4. Procedure COMMUO.

PROCEDURE COMUUO
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(VAR RESIDUBUFFER: ARRAY[DETRBU-NBLOK+1 .. DETRBU] OF Q1S;

VAR ResiduPulsBuffer: (OETRPB-DNSUBL*(2*ONPLSB+1)+1 .. 0ETRPB)

VAR OecodedKPAR: ARRAY[DETDKP-FILORD+1 .. DETDKP] OF Q1S;

VAR WFCOEF: ARRAY[CBWFCF .. CBWFCF+WFILOR-1] OF QAPAR;

VAR NORUAF: QOj VAR NRUAFI: Q1Sj NBLOK, WFILOR, NPLSSB, DETRPB,

DETWAC, DETRBU, DNSUBL, ONE, DETDKP, FILORD, CBWFCF: QO)

Deze procedure ontvangt RESIDUBUFFER, ResiduPulsBuffer, DecodedKPAR,

WFCOEF, NORUAF en NRUAFI van TUS1 (zie appendix C). De rekentijd van

deze procedure is gelijk ean de rekentijd van COUUUZ (zie A.1.8).

A.2.S. Procedure WACHTO.

PRDCEDURE WACHTO

(ONE, NBLOK, ETOBUF: QOj VAR: ETAOBL: QO; VAR "ACCU")

Deze procedure zorgt voor de synchronisatie tussen het voorgrondproces

en het echtergrondproces ven de ontvenger. Er wordt gewecht totdet het

volgende outputblok beschreven ken worden. Tevens wordt ETAOBL eenge

past. Indien "bij aenroep" van deze procedure het voorgrondproces al

samples uit het oude actieve outputblok gelezen zijn wordt ACCU 1,

enders wordt ACCU O.

A.2.6. Procedure USWUEU.

PROCEDURE USWMEI

(ONE, FILORD, WFILOR, DETSFM, DETWFIl, NORIAF, OLDNSF: QOj

ONEQ1S, OLNAFI, NRMSFI: Q1Sj

VAR SFMEU: ARRAY[DETSFI-FILORD+1 .. DETSFM] OF Q1Sj

VAR WFUEI: ARRAY[DETWFM-WFILOR+1 .. DETWFM] OF Q1S)

Deze procedure past de geheugeninhoud van het weegfilter en het syn

thesefilter bij overgang op een nieuw Nb-blok aan. Dit is nodig

indien de schalingsfactoren van de filters veranderen. Er geldt:

WFMEM:-WFMEU.OLNAFI.NORMAF (A.10a)
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SFMEM:-SFMEM.OLONSF.NRMSFI

De rekentijd von deze procedure bedrooat

O.2e-3{26+23x(DWFILO+DFILOR)} ( ms)

(A.10b)

(A.11)

Voor de stondoerd poremeterweorden bedreeat de rekentijd dus O.1ms

0.5" real-time.

A.2.? Procedure BERWIR.

PROCEDURE BERWIR

(ONE, WFILOR, QAPAR, NWIRSP, DETWIM, CBWFCF: QOj ONEQ15: Q15j

M16MQAj WFCOEF: ARRAY[CBWFCF .. CBWFCF+WFILOR-1] OF QAPARj

VAR WlmpulsResponsie: ARRAY[DETWIR-NWIRSP+1 .. DETWIR] OF Q15j

VAR NORWIR: Q15)

Deze procedure berekent w (n), met C .=NORWIR, C'.=CINORW=1/32 en
c Wl Wl

C .=CMARWI=O.25 (zie vgl. 6.4 en 6.6). Deze impulsresponsie wordt
mWl

slechts voor NWIRSP tijdstippen berekend.

De rekentijd van deze procedure bedraagt

O.2e-3{104+14.DWFIlO+DNWIRS(4?+4.DWFILO)} (ms) ( A. 12)

Voor de standaard parameterwaarden bedraegt de rekentijd dus D.34ms

1.?1" real-time.

A.2.B. Procedure WACCOF.

PROCEDURE WACCOF

(ONE, ONEQ15, NWIRSP, DETWIR: QOj

WlmpulsResponsie: ARRAY[DETWIR-NWIRSP+1 .. DETWIR] OF Q15j

VAR WACCOEF: ARRAY[CBWACC .. CBWACC+NWIRSP-1] OF Q15j

VAR NORWAC: Q1)
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factor NDRWAC

treedt zeker
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berekent r (0) .. r (DNWIRS-1) (WACCDEF). De normerlnas-w w
("'C ) bedraaat onaeveer 1/r'(O) (zie val. 6.B). Erwac w

geen overflow op bij de berekening van de AC-co@fficien-

ten zolana

DNWIRS'" NWIRSP < 2( 1/CMARWI) 2

De rekentijd van deze procedure bedraagt

O.2e-3{61+36.DNWIRS+2.DNWIRS2} ( ms)

( A. 13)

(A.14)

Voor de standaard parameterwaarden bedraaat de rekentijd dus O.23ms

1. 1S% real-time.

A.2.9. Procedure WEGFIL.

PROCEDURE WEGFIL

(ONE, WFILDR, NSPLSB, ETRESB, DETWIB, DETWFM, QAPAR, CBWFCF: QOj

ONEQ1S: Q1Sj WFCOEF: ARRAY[CBWFCF .. CBWFCF+WFILOR-1] OF QAPARj

M16MQAj ActResiduBlo~: ARRAY[ETRESB-NSPLSB+1 .. ETRESB] OF Q1Sj

VAR WFMEM: ARRAY[DETWFM-WFILDR+1 .. 0ETWFM] OF Q1Sj

VAR WInputBlok: ARRAY[OETWIB-NSPLSB+1 .. 0ETWIB] OF Q14)

In deze procedure worden de samples die zich in het actieve residu

subblok (ActResiduBlok) bevinden door het "direct form" weegfilter van

orde "WFILOR en met coAfficienten -"WFCDEF" gefilterd. De gefilterde

waarden worden in WInputBlok geplaatst. De ingangs- en uitgangssamples

worden bloksaewijs van/naar het externe buffergeheugen gelezen/ge

schreven. Hiervoor is een interne buffer ter grootte van CTWFIO+1=S4

gedefinieerd. De initiele en uiteindelijke inhoud van de geheugenele

menten van het analysefilter staan in "WFMEM".

N.B. Het uitgangssignaal van het filter wordt gerepresenteerd in Q14

i.v.m. met mogelijke overflow bij de berekening van de KC-colf

ficienten.

De rekentijd van deze procedure bedraagt
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O.2e-3{40+5.DWFIlO+DNBlOK.(35+2.DWFIlO)+19./DNBlOK/(CTWFIO+1fl} (A.15)

Voor de stendeerd peremeterweerden bedreegt de rekentijd dus 1.B5ms

9.2?% reel-time.

A.2.10. Procedure KRUCCF.-----------------

PROCEDURE KRUCCF

(ONE, ETRPSB, NPlSSB, NSPlSB, NWIRSP, DETWIB, DETWIR, CTOPCC,

CTPUPO, CMARES, QNRMCC, QCC:' QO j NORWIR, ONEQ 15: Q15 j

NORWAC: Qlj WInputBlok: ARRAY[DETWIB-NSPlSB+l .. DETWIB] OF Q14j

WImpulsResponsie: ARRAY[DETWIR-NWIRSP+1 .. DETWIR] OF Q15j

PulsPositie: ARRAY[CTPUPO-NPlSSB+l .. CTPUPO] OF QOj

ResiduPulsBuffer["ACTIEF-SUBBlOK"].MAXAMP: QOj

VAR CC: ARRAY[CTOPCC-NPlSSB+1 .. CTOPCC] OF QCCj

VAR NORMCC: QNRMCC)

•

In deze procedure worden NPlSSB genormeerde KC-coefficienten berekend

volgens vgl. 6.11, 6.20 en 6.1B. Er treedt zekere geen overflow op bij

de berekening ven de KC-co~fficienten zoleng

DNWIRS NWIRSP < 4/CMARWI ( A. 16)

De rekentijd ven deze procedure bedreegt

2e-3{DNSUBl(BB+3.QNRMCC+3.0NWIRS+54.0NPlSB+?ONPlSB2)} (ms) (A.1?)

Voor de stendaerd perameterweerden bedreegt de rekentijd dus 1.19ms

5.94% reel-time.

A.2.11. Procedure CHOINI.----------------

PROCEDURE CHOINI

(ONE, NPlSSB, NWIRSP, DETWAC, DETCHE, CBOTCH, CTPUPO: QOj

WACcoefEXT: ARRAY[DETWAC-NWIRSP+1 .. 0ETWAC] OF Q15j

PulsPositie: ARRAY[CTPUPO-NPlSSB+1 .. CTPUPO] OF QOj
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VAR CH: ARRAY[CBOTCH .. CBOTCH+0.SxNPLSSB(NPLSSB+1)-1] OF Q1S)

Deze procedure initieliseert CH, d.w.z. de AC-metrix ven val. 6.21.

N.B. CH wordt eerst in het externe deteaeheuaen berekend (i.v.m.

intern aeheuaenaebrek). Als elle CH weerden berekend zijn wordt

CHEXT neer CH aecopieerd.

De rekentijd van deze procedure bedreaat

O.2e-3xDNSU8L{3?+3.SxDNWIRS+24.SxDNPLSB+12.SxDNPLSB2} (ms) (A.16)

Voor de standaard parameterwaarden bedraaat de rekentijd dus 0.6?ms

4.36% real-time.

A.2.13. Procedure CHOLES.

PROCEDURE CHOLES

(ONE, NPLSSB, CBOTCH, CTOPCC (cCTOPCG): QDj ONEQ1S: Q1Sj

VAR "ACCU"j

VAR CH: ARRAY[CBOTCH .. CBOTCH+0.SxNPLSSB(NPLSSB+1)-1] OF Q1Sj

VAR CC: ARRAY[CTOPCC-NPLSSB+1 .. CTOPCC] OF QCCj

VAR CG: ARRAY[CTOPCG-NPLSSB+1 .. CTOPCG] OF g1S)

Deze procedure lost het lineaire stelsel veraelijkinaen:

van orde DNPLSB op m.b.v. de Cholesky decompositie (zie 6.S). "ACCU"

wordt indien de wortel van een neaatief aetal aenomen moet worden.

Anders is na afloop de accumulator O.

De rekentijd van deze procedure bedraaat

0.2e-3xDNSUBL{-21+322.6?xDNPLS8+43xDNPLSB2+1.33xDNPLS83} (ms) (A.19)

Voor de standeard parameterwaerden bedraaat de rekentijd dus 4.60ms

24.0% real-time.
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A.2.14. Procedure PULCOD.

PROCEDURE PULCOD

(ONE, ETDPSB, ETRPSB, NPLSSB, CTOPCG, CTPUAM, CTPUPO, gNRMCC: go

NORWIR: Q1Sj NORWAC: Q1j NORMCC: QNRMCCj "ACCU"j

CG: ARRAY[CTOPCG-NPLSSB+1 .. CTOPCG] OF Q1Sj

PulsPositie: ARRAY[CTPUPD-NPLSSB+1 .. CTPUPO] OF QOj

ResiduPulsBuffer["Act-subblok"] .AMPLITUDE:

ARRAY[ETRPSB-2xNPLSSB .. ETRPSB-NPLSSB-1] OF QOj

VAR PulsAmplitude: ARRAY[CTPUAM-NPLSSB+1 .. CTPUAM] OF Q1Sj

VAR DecPulsBuf: (ETDPSB-2xNPLSSB+1 .. ETOPSB)

ARRAY["ACT. SUBBLDK"] OF

ARRAY[ 1.. NPLSSB] OF RECORD(POSITIE: QOj

AMPLITUDE: Q1S)

In deze procedure vindt de "codering" (en decodering) v~n de gevonden

puls~mplituden en pulsposities pl~~ts. De codering v~n de pulsposities

moet eigenlijk VOOR de ~mplitudeoptimalis~tie pleetsvinden, tenzij de

posities exect gecodeerd kunnen worden.

De "codering" en decodering gebeurt op een eenvoudige menier:

-De pulsposities worden NIET gecodeerd

-IF "ACCU" -0 THEN PulsAmplitude["i"]:-K.CG["i"] j

K-NORWIRxNORWAC/NORMCCj K<1!!

(zie vgl. 6.20)

ELSE PulsAmplitude["i"]:=

ReslduPulsBuffer["Act-Subblok"] .AMPLITUDE["i"]

In beide gevellen moet de emplituden nog met 1/NORMAF vermenig

vuldigd worden om de ongenormeerde ("echte") pulsemplituden te

verkrijgen. Dit wordt echter niet gedeen (zie eppendix B)

De gevonden w~erden voor puls~mplitude en pulspositie worden ne~r

DecPulsBuf gecopieerd. Deze buffer dient els interf~ce met de ontv~n

ger. De v~ri~belen PulsAmplitude en PulsPositie worden gebruikt om de

geheugeninhoud v~n het weegfilter ~an te passen (zie UPWFIL)
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De rekentijd van deze procedure bedraagt

0.2e-3xDNSUBL{6?+3.QNRMCC+14.DNPLSB} (ms) (A.20)

Voor de standaard parameterwaarden bedraagt de rekentijd dus 0.16ms

0.8' real-time.

A.2.1S. Procedure UPWFIL.

PROCEDURE UPWFIL

(ONE, WFILOR, NPLSSB, NSPLSB, DETWFM, QAPAR, CBWFCF, CTPUPO,

CTPUAM: QOj ONEQ1S: Q1Sj M16MQAj

WFCOEF: ARRAY[CBWFCF .. CBWFCF+WFILOR-1] OF QAPAR;

PulsPositie: ARRAY[CTPUPO-NPLSSB+1 .. CTPUPO] OF QO;

PulsAmplitude: ARRAY[CTPUAM-NPLSSB+1 .. CTPUAM] OF Q1Sj

VAR WFMEM: ARAAY[DETWFM-WFILOR+1 .. DETWFM] OF Q1S)

•

Deze procedure brengt de invloed van de geplaatste pulsen op het

volgende Nsb blok in rekening (zie 6.6). Dit gebeurt door de inhoud

van het, initieel lege, geheugen van het weegfilter te bepalen na

excitatie met NPLSSB pulsen, waarvan de positie en de amplitude zich

bevinden in resp. PulsPositie en PulsAmplitude. Deze inhoud wordt

afgetrokken van WFMEM en wordt weer in WFMEM opgeslagen.

De rekentijd van deze procedure bedraagt

0.2e-3xDNSUBL{38+1?DWFILO+34.DNSPSB+2(DNSPSB-DNPLSB)+9.DNPLSB+

2.DWFILO.DNSPSB} (A.21)

Voor de standaard parameterwaarden bedraagt de rekentijd dus 2.0Bms •

10.4' real-time. Deze rekentijd kan verkleind worden door slechts de

invloed van de pulsen te bepalen die korter dan "CONSTANTE".DNWIRS van

het einde van het subblok verwijderd zijn.
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A.2.16. Procedure STEPUO.

PROCEDURE STEPUO

(ONE, FILORD, QAPAR, OETOKP, CBAPNE: QOj

DecodedKPAR: ARRAY[DETDKP-FILORD+1 .. 0ETDKP] OF Q1Sj

VAR APNEG: ARRAY[CBAPNE .. CBAPNE+FILORO-1] OF QAPAR)

Oeze procedure berekent de negetieve e-peremeters in QAPAR notetie uit

de k-parameters (zie 3.4.2). Er wordt verondersteld dat Ik.I<1'
1

De rekentijd voor deze procedure bedraagt

FILORD

0.2e-3{24 + 32.FILORD + 16.~ TRUNC(i/2)} (ms)

i-2

(A.22)

Voor de stendaerd paremeterweerden bedreegt de rekentijd dus 0.1Sms 

0.?9% reel-time.

A.2.1S. Procedure DECRES.

PROCEDURE DECRES

(ONE, DNSUBL, NSPLSB, NPLSSB, NBLOK, DETDRB, OETDPB: QOj

DecPulsBuf: (DETDPB-DNSUBLxNPLSSB+1 .. DETDPB)

ARRAY[1 .. DNSUBL] OF ARRAY[1 .. NPLSSB] OF RECORD(POSITIE: gOj

AMPLITUDE: g1S)

VAR DecResBuf: ARRAY[DETDRB-NBLOK+1 .. DETDRB] OF Q1S)

In deze procedure wordt het ontvengen residu bepeeld u1t de aedeco

deerde pulsen. Dit gebeurt door DecResBuf leeg te meken, en de pulsen

die zich in DecPulsBuf bevinden op de goede pleetsen toe te voegen.

N.B. Er geldt dus det DecResBuf - 1/C .t(n) = C .t(n) (zie appendix B)
s e

De rekentijd van deze procedure bedreegt
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O.2e-3{22+2.?SxDNBLOK+DNSUBL( 14+1S.DNPLSB)} (ms) (A.23)

Voor de stendeerd peremeterweerden bedreegt de rekentijd dus 0.2ms

1.0% reel-time.

A.2.13. Procedure SYNFIL.

PROCEDURE SYNFIL

(ONE, FILORD, NBLOK, ETAOBL, CBAPNE, DETSFM, QAPAR, DETDRB: QOj

ONEQ1S, NORMSF: Q1Sj M16MQAj

APNEG: ARRAY[CBAPNE .. CBAPNE+FILORD-1J OF QAPARj

DecResBuf: ARRAY[DETDRB-NBLOK+1 .. DETDRBJ OF Q1Sj

VAR SFMEM: ARRAY[DETSFM-FILORD+1 .. DETSFMJ OF Q1Sj

VAR ActOutBlok: ARRAY[ETAOBL-NBLOK+1 .. ETAOBL) OF Q1S)

In deze procedure worden de semples die zich in DecResBuf door het

synthesefilter yen orde "FILORD" en met co~fficienten -"APNEG" gefil

terd. De gefilterde weerden worden ne YermenigYuldiging met NORMSF in

het ectieYe outputblok "ActOutBlok" gepleetst. De ingangs- en

uitgangssamples worden bloksgewijs Yen/neer het externe buffergeheugen

gelezen/geschreYen. Hieryoor is een interne buffer ter grootte yen

CTSFIO+1 z 36 gedefinieerd. De initi!le en uiteindelijke geheugeninhoud

van het synthesefilter wordt opgeslagen in SFMEM.

De rekentijd van deze procedure bedreagt

O.2e-3{40+10.DFILOR+DNBLOK(34+2.DFILOR)+20.rBNBLOK/(CTSFIO+1n> (ms)

(A.24)

Voor de stendeerd peremeterweerden bedreegt de rekentijd dus 1.??ms

8.88% reel-time.

PROCEDURE DEEL16 zie A.,.11
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PROCEDURE SQRT (ONE: GO; WORTEl: Q1S; VAR "ACCU-lOW": Q1S)

Deze procedure berekent de wortel uit een fS-bits getol (zie SQRT32).

No aanroep van deze procedure geldt:

IF WORTEl>=O THEN ACCU-lOW = TRUNC(SQRT(WORTEl)

ELSE ACCU:~-1

De rekentijd von deze procedure bedraagt 39.2~s z 0.2% reol-time.



- 140 -

APPENDIX B: SCHALING ANALYSE-, SYNTHESE- EN WEEGFILTER.

In deze paragraaf worden de schalingsfactoren van het analyse-, het

synthese- en het weegfilter bepaald. Deze schalingsfactoren zorgen

ervoor dat de "rekenruis" bij het filteren minimaal is. Bij de aflei

ding van de schaalfactoren wordt verondersteld dat aIle in- en

uitgangssignalen kleiner moeten zijn dan 1 om geen overflow te krij

gen.

In Fig. 8.1. is het synthesefilter met schalingsfactor schematisch

weergegeven.

~( n)Rb2Rb1~ (n)
c

f' (n)
c

---11 IC H----~-----t

1'( n)

z -1

Fig. 8.1: 8lokschema synthesefilter met schaalfactor C .
s

De "quantisator" Q1 zet het 32-bits signaal ~ (n) om in een 16-bits
c

signaal, aangezien de geheugenelementen van het filter slechts 16-bits

breed zijn. Uit de theorie van AID conversie is bekend dat voor mini-

male ruisvermogen van ruisbron Ab1 de grenzen van Q1 gelijk genomen

moe ten worden aan I VV'~ . Dit is natuurlijk hetzelfde als de grenzens c
van Q1 bij !.1 te leggen, en voor C te nemen:

s

( B. 1)

Hierbij

tussen

is I de "loading-factor", waarvan de grootte de verhouding
s

de afrondruis en overflowruis bepaald. De optimale waarde van

1 wordt bepaald door de pdf van ~(n) en natuurlijk door de woordlen
s

gte van Q1. Voor een Gaussische pdf en een woordlengte van 16 bits is

het ruisvermogen van Ab1 minimaal voor I :6. Het is echter beter om I
s s

groter te nemen (ca. ?) omdat de kans op overflow dan sterk afneemt,

terwijl het totale ruisvermogen nauwelijks toeneemt. De grootte van V~

in vgl. 8.1 kan benaderd worden met het residuvermogen Vt en de k-
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parameters [4, h. 3J:

M

V9. : VI'/{ Tf( 1-k/)}

i=1

(B.2)

Men kan aantonen, dat indien een 12-bits AID omzetter gebruikt wordt

het gemiddelde ruisvermogen aan de uitgang, d.w.z. na de-emfasis,

t.g.v. de beperkte rekennauwkeurigheid ongeveer een factor 2 kleiner

is dan het ruisvermogen t.g.v. de 12-bits AID omzetter,

genomen zou kunnen worden.

zodat C =1
s

De nermering van het analysefilter is aIleen van belang bij de bereke

ning van s (n) veor de bepaling van de KC-co@fficienten. De schaling
w

van het analyse- en weegfilter kunnen dus samen bepaald worden. In

Fig. B.2 is de berekening van s (n) schematisch weergegeven.
w

s( n) Rb1 Rb2

---~A(Z) .cal
r (n) Rb3

c • ~

-1+1/W( z)

s (n)
w

Fig. B.2: Schematische voorstelling berekening s (n).
. w

Hierbij is Rb1 de onvermijdbare ruis die ontstaat doordat de AID

convertor slechts een beperkt aantal quantisatieniveau's heeft. Rb2,

Rb3 en RbS zijn ruisbronnen die de afrondingsfouten van resp. het pre

emfasefilter, het enalysefilter en het weegfilter modelleren. Ruisbron

Rb4 ontstaat doordat de geheugenelementen ven het weegfilter slechts

16 bits breed zijn. Voor het pre-emfasefilter is geen schalingsfector

ingevoerd, omdat een adaptieve schalingsfactor teveel rekentijd zou

kosten, en een vaste schalingsfactor weinig kwaliteitsverbetering zal

geven, aangezien de maximale schalingsfactor vrij klein is (ca. 2).
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Anc!lIoog c!lc!ln de c!lfleiding Vc!ln C is aan te tonen dat voor de
5

optimale

schc!lIingsfc!lctoren geldt:

C = '/0 \fV..}a c!l r
C = I 'IV'w W sw

(8.3a)

( B. 3b)

moet weer ca. ? genomen worden (zie 1 ).
5

(zie vgI. 3.5). Om hetV en
r

echte

Voor de lOc!ldfactoren 1 en I
c!l w

V kunnen bepaald worden m.b.v. R'(O)sw x
gemiddelde vermogen Vc!ln x(n) gedurende het Nb-blok te verkrijgen

moet de invloed van het (Hamming)window gecompenseerd worden. Indien

verondersteld wordt dat het vermogen van x(n) constant is gedurende

het Nb-blok dan is vrij eenvoudig te bewijzen dc!lt voor een Hc!lmming

window geldt:

V 2.5xR'(O) (B.4)
x x

Vervolgens kan V met vgI. 8.2 en 8.4 bepaald worden. Dit kc!ln overi
r

gens ook gedurende het berekenen van de k-pc!lrc!lmeters gebeuren (zie

o.a. 3.4.1). Voor V geldt:sw

Vsw
V - V 1{1+l+2uR'(1)/R'(O)} < V 1(1+u)2

5 x x X - X
u~O (B.5)

Men kan weer aantonen, dat indien een 12-bits AID omzetter gebruikt

wordt het onvermijdbare ruisvermogen Vc!ln Rb1 bij 5 (n) ongeveer gelijk
w

is ac!ln de som Vc!ln de vermogens Vc!ln Rb1 .. Rb5, zodc!lt de schaling niet

genomen,~1Dc!lc!lrom wordtis.kritisch voor het gemc!lk C -1/Cc!l w
wordt (zie Fig. B.3).

I

s( n) x( n) r (n) s (n) I s (n)
c cw w--1Hp( z) 11---1A( z) • CaI,....-_~Ejf----~I-·[g-

I

wc!larbij C met vgI. B.3b berekend
w

echt

Fig. 8.3: Berekening s (n) bij C =1/C .w c!l w

Bij de gefmplementeerde RZM-B-R codec wordt s (n) voor de berekeningcw
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van de KC-co@fficienten aebruikt. Daerneest wordt r (n) i.p.v. r(n) in
c

val. 6.18 aebruikt. Hierdoor verendert er in principe niets een de

berekenina yen de optimele pulsemplituden! Voor het bepelen yen de

optimele pulsamplituden a. uit a . wordt echter val. 6.18 aebruikt
1 Cl

(dus zonder de extra normerinasconstante 1/C 1). Deze "onaenormeerde"
a

pulsen kunnen dan rechtstreekq aebruikt worden als inaanassianaal van

het synthesefilter, waerbij C = C aenomen wordt, en waarbij de
s w

inaanasschalina 1/C nlet uitaevoerd wordt.
s

Doordat de schaalfactoren C en C per N -blok kunnen verschillen
s w b

bij de overaana op een nieuw Nb-blok de aeheuaeninhoud van

synthese- resp. het weegfilter vermeniavuldigd worden

C (nieuw)/C (oud) resp. C (nieuw)/C (oud).
ssw w

moet

het

met
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APPENDIX C: DE KDPPELING VAN 2 DSP'S (TMS32D1D).

Zoals in hoofdstuk 7 beschreven is, wordt de AZM-SA codec met 2 DSP's

gerealiseerd. Hierbij moet gezorgd worden dat

-het voorgrondproces van TMS1 en TMS2 gesynchroniseerd worden.

-TMS' de gegevens van een Nb-blok naar TMS2 kan oversturen.

In deze appendix wordt kort beschreven hoe dit gerealiseerd is.

e.1. De synchronisatie.

In Fig. 7.6 is het timingsdiagram van het voor- en achtergrondproces

van TMS' en TMS2 gegeven. Hierbij is ervan uitgegaan dat iedere

interrupt bij TMS' ook een interrupt bij TMS2 tot gevolg heeft. Dit

wordt in principe bereikt door de interruptingangen van de beide OSP's

aan elkaar te koppelen (zie Fig. e.2 en [40]).

In Fig. e.1 is aangegeven hoe de initi@le synchronisatie bereikt

wordt. Hierbij is verondersteld dat er een "ready-lijn" tussen TMS1 en

TMS2 beschikbaar is (zie C.2, bit 0 van poort 3). Voordat TMS1 opge

start wordt is de waarde van de ready-lijn niet bekend, zodat TMS1

expliciet not-ready moet zenden, en TMS2 hierop moet wachten! De

wachtlus van 5 interrupts is nodig om aIle "hangende" interrupts te

verwijderen. Tenslotte is het voor een correcte werking noodzakelijk,

dat TMS2 eerst opgestart wordt, zodat TMS2 in toestand 1 of 2 aan het

wachten is als TMS' opgestart wordt.
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•

TMS2

toestand ,

toe stand 2

herinitialiseer

END

ENXSOB

Fig. C.1: Initi@le interruptsynchronisatie.

C.2. Communicatie.

Een van de mogelijkheden die er zijn om een blok data van TMS' naar

TMS2 over te zenden, is de gebufferde handshake (zie Fig. C.2 en

[40]). Deze methode blijkt snel genoeg te zijn, zodat geen FIFO of

dual-ported RAM gebruikt hoeft te worden.

Door bij de initialisatie van TMS2 een keer poort 3 te lezen wordt een

correcte initialisatie (leeg buffer) bereikt. Als TMS' ziet dat het

buffer leeg is kan hij data in het buffer schrijven. Hierdoor wordt

BID/ van TMS' hoog, en die van TMS2 laag (klokflank U'S). Als TMS2

vervolgens data uit het buffer leest wordt Y3 geactiveerd, zodat BID/

van TMS2 weer hoog wordt en die van TUS' laag (preset U'S).
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Fig. C.2: Schem8 interruptsynchronis8tie en gebufferde h8ndsh8ke.

(Y2' Y
3

is 8ctief 18ge 8dresselectie AID en DIA resp. poort 3)
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