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samenvatting

Bij de vakgroep EEB (elektronische schakelingen) is, in het Kader
van mijn afstudeerproject geHerkt aan een systeem waarmee in real
time spraak geanalyseerd en weer geresynthetiseerd kan worden. De
bedoeling hiervan was na te gaan in hoeverre een digitale
signaal-processor, zoals de TMS 32010, hiertoe in staat was. Deze
processor is speciaal geschikt voor het implementeren van digitale
filtering, wat de belangrijkste bewerking is voor spraak-analyse
en resynthese.

Door B. Eren is, in een vorige afstudeer-opdracht, ervaring
opgedaan met de L.P.C. (Linear Predictive Coding) techniek, waarin
ieder sample benaderd wordt uit een lineaire combinatie van
voorgaande samples. De coefficienten in deze lineaire combinatie
worden berekend door de energie in het errorsignaal te mini
maliseren. Eren heeft aangetoond dat deze methode een goede
beschrijving voor het spraaksignaal vormt, maar nog niet zo goed
dat het error-signaal gemodelleerd kan worden als een witte
ruisbron.

De L.P.C.-coefficienten kunnen geinterpreteerd worden als de
coefficienten van een predictie-error filter. Dit filter levert
uit het spraak-signaal het error-signaal. Met behulp van het
inverse filter, het resynthesefilter, kan uit dit error-signaal en
de filtercoefficienten opnieuw het spraaksignaal samengesteld
worden. Het Levinson/Durbin-algoritme, dat door Eren gebruikt is
om de filtercoefficienten te berekenen, levert tevens een set
reflectiecoefficienten, die ook een volledige beschrijving van het
filter vormt. Deze coefficienten hebben echter het voordeel dat de
waarde ervan altijd tussen -1 en +1 zit. Dit is een groot voordeel
wanneer, zoals in dit geval, een processor met een vaste woord
breedte toegepast wordt.

Het is mogelijk om een filterstructuur af te leiden, het lattice
filter, waarvan de coefficienten gelijk zijn aan de reflectie
coefficienten. Met behulp van deze lattice-struktuur is het
Levinson/Durbin-algoritme om te zetten in een ander algoritme, dat
geen gebruik meer maakt van de oorspronkelijke L.P.C.-coeffi
cienten. Dit blijkt het Schur-algoritme te zijn. Het belangrijk
ste voordeel van dit algoritme is de verbeterde numerieke
nauwkeurigheid.

Het programma in de TMS 32010 processor, bestaat uit twee
functionele gedeelten, die zo veel mogelijk onafhankelijk van
elkaar werken. Het hoofdprogramma verzorgt de berekening van aile
coefficienten, waarin het Schur-algoritme een belangrijke rol
speelt. De interruptroutine verzorgt alle andere operaties, die op
samplebasis moeten gebeuren, zoals de filtering en de error
codering.
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Ten behoeve van de coefficientberekeningen wordt het ingangs
signaal verdeeld in gelijke blokken, instelbaar van 80 tot 512
samples. Omdat de processor slechts 144 woorden aan interne RAM
heeft, kunnen deze niet tegelijk aanwezig zijn in het interne RAM.
Hiervoor is een zeer efficiente oplossing bedacht, die de blokken
verder onderverdeeld in subblokken, en voor elk subblok tussen
resultaten berekent. Deze onderverdeling gebeurt automatisch, aan
de hand van het aantal nog vrije geheugenplaatsen.

Voor de codering van het error-signaal, was een schaalfactor
nodig, die evenredig moest zijn met de vierkantswortel uit het
vermogen van het error-signaal. Voor het uitrekenen van deze
vierkantswortel is een efficiente routine geschreven.

Ten behoeve van het uittesten is in het programma de mogelijkheid
opgenomen de analyseresultaten op te slaan gedurende een tijd van
ongeveer 2,4 seconde. Hierdoor wordt het mogelijk een signaal
meerdere keren te resynthetiseren, wat de beoordeling eenvoudiger
maakt. Bovendien kan het zelfde signaal met verschillende opties
geresynthetiseerd worden, zodat de verschillen in spraakkwaliteit
goed beluisterd kunnen worden.

De codering van het error-signaal is uitgetest, waarbij vooral
gelet is op de vervorming die deze codering veroorzaakt in het
spraaksignaal. Ook de gevolgen van de window-functie, waardoor de
resultaten van ieder blok afhangt van slechts een beperkt aantal
samples, is bekeken. Op het punt van de error-codering is nog
nader onderzoek nodig, want van de belangrijkste informatie die
het error-signaal bevat - de toonshoogte - is nog geen gebruik
gemaakt om tot een nog efficientere error-codering te komen. Ik
verwacht dat op dit punt nog een verdere reductie van de
hoeveelheid informatie in het error-signaal mogelijk is.
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1. lnleiding

Veer de mens is spraak al eeuwen het belangrijkste cemmunicatie
middel. Dit is dan ook de gemakkelijkste en meest efficiente
manier om met andere mensen of met machines te 'praten'. Helaas
hebben computers nogal wat moeilijkheden om gesproken woord om te
zetten in een geschikte code, die bruikbaar is voor de computer.
Het beste zou zijn, wanneer spraak rechtstreeks omgezet zou kunnen
worden in geschreven tekst. Tegenwoordige methoden die een rede
lijke score - het percentage goede woorden - halen, zijn echter
spreker-afhankelijk of hebben een beperkte woordenschat.

Het geschikt maken van spraak voor de computer kan in verschillen
de lagen plaatsvinden. De eerste laag kan zijn het omzetten van
het snel varierende microfoonsignaal in een aantal relatief lang
zaam veranderende coefficienten. Deze coefficienten moeten zodanig
zijn dat hieruit het oorspronkelijke signaal weer geresyntheti
seerd kan worden. Ais dit lukt is de set coefficienten een goede
beschrijving voor het signaal.

De volgende laag is het vergelijken van een aantal sets coeffi
cienten op opeenvolgende tijdstippen met woorden in een biblio
theek. Ook is er een verdere opsplitsing mogelijk in fonemen of
difonen. Hierbij komt ook een stuk kunstmatige intelligentie
kijken. Wanneer bijvoorbeeld op foneembasis het woord 'conputer'
herkend wordt, zal geconcludeerd moeten worden dat dit waarschijn
lijk 'computer' had moeten zijn. Er zijn veel technieken die
hierbij gebruikt kunnen worden, maar deze kunnen pas bekeken
worden wanneer er een goede set coefficienten gevonden is.

Een goede methode voor beschrijving van het spraaksignaal lijkt de
Linear Predictive Coding (LPC) techniek te zijn. Deze methode
probeert een schatting s~ van sn, het volgende sample, te maken op
basis van p voorgaande samples. De fout en die hierbij gemaakt
wordt wordt geminimaliseerd. De berekening van en uit voorgaande
samples van het spraaksignaal is te beschouwen als een digitaal
filter, beschreven met p filtercoefficienten a1 tIm a~. Door het
inverse filter hiervan te realiseren is uit de error-samples en en
de filtercoefficienten opnieuw het spraaksignaal samen te stellen.
Het signaal wordt dus volledig besch~ven met de filtercoeffi
cienten en aile error-samples.

Bij de vakgroep EEB (Elektronische Schakelingen) wordt geprobeerd
allerlei analoge en digitale schakelingen te ontwerpen, waaronder
filters. Spraakanalyse en -resynthese met behulp van de
LPC-techniek is een zeer geschikte toepassing van adaptieve
filters, waarin de coefficienten voortdurend aangepast worden aan
de signaalvorm.

Door Eren [1] is met behulp van een TMS 32010 microprocessor een
systeem gerealiseerd dat aantoont dat LPC-coefficienten geschikt
zijn voor de beschrijving van een spraaksignaal. Het door Eren
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geschreven assemblertaal-programma is in staat om per blok van
8 ms een set filtercoefficienten te berekenen en het bijbehorende
errorsignaal.

Uit de literatuur is onduidelijk over hoeveel samples er steeds
een nieuwe set coefficienten berekend moet worden. Eren heeft
gekozen voor 80 samples, genomen met een samplefequentie van
10 kHz. Dit betekent een windowlengte van 8 ms, terwijl dit in de
praktijk varieert van enkele tot enkele tientallen milliseconden.
Het lijkt zeker de moeite waard om de invloed van de windowlengte
op de spraakkwaliteit te bekijken.

Eren heeft ook al vermeld dat in plaats van de filtercoefficienten
ai tIm a p ook een volledige beschrijving verkregen kan worden met
een set reflectiecoefficienten k i tIm kp die het voordeel hebben
dat Ikil < 1. Er bestaat een filter, het lattice-filter genoemd,
dat equivalent is aan het door Eren gebruikte transversaal filter,
maar dat door de reflectiecoefficienten beschreven wordt. Door
over te gaan van de transversaal-coefficienten naar de reflectie
coefficienten kan een betere numerieke nauwkeurigheid verkregen
worden, omdat iedere waarde slechts gerepresenteerd kan worden met
een beperkt aantal bits. Deze omzetting van transversaal filter
naar lattice-filter kan consequent doorgevoerd worden in het hele
programma.

Ais de filtercoefficienten een goede beschrijving vormen van het
signaal, zal het spectrum van het error-signaal tamelijk wit zijn.
Eren heeft laten zien dat dit in de praktijk redelijk klopt maar
nog niet goed genoeg is. Wanneer het weI goed genoeg zou zijn, zou
het errorsignaal er uit zien als witte ruis, dat met slechts een
coefficient beschreven hoeft te worden, namelijk het vermogen. Bij
resynthese kunnen de samples en dan gemaakt worden met behulp van
een random-noise-generator.

Voor een volledige beschrijving van het spraaksignaal is nog
steeds het error-signaal en nodig. Eren heeft nog geen aandacht
besteed aan verdere codering hiervan, hetgeen in mijn afstudeer
werk verder onderzocht is.



-7-

2. Het Lattice-filter

De methode die Eren [lJ gebruikte voor de berekening van de
filtercoefficienten a1 tIm a p is het Levinson/Durbin algoritme,
afgekort het L./D.-algoritme. Dit algoritme levert behalve de
transversaal-coefficienten ook een set reflectiecoefficienten
k 1 tIm kp . Aangetoond kan worden (zie sectie 2.3) dat deze coeffi
cienten opgevat kunnen worden als coefficienten van een lattice
filter. De structuur van dit lattice-filter staat centraal in dit
hoofdstuk. Met behulp van deze structuur kan het L./D.-algoritme
omgezet worden in een alternatieve methode om de lattice-coeffi
cienten te berekenen.

2.1 Inleiding

De basis van de LPC-theorie is het p·-orde transversaal filter,
waarmee geprobeerd wordt uit de samples sn-p tIm Sn-1, het
volgende sample Sn te voorspellen. Hiervoor geldt:

p
s~ = - E ak Sn-k (1)

k=t
De fout die bij deze predictie gemaakt wordt wordt en genoemd. Dit
resulteert in het predictie-error-filter, waarvoor geldt:

p
en = Sn - s~ = Sn + E ak Sn-k (2)

k:l

Dit filter ziet er uit als in figuu~ 2./1

fig. 2./1 : Filterstructuur zoals gebruikt in de LPC-analyse

Geprobeerd wordt nu de coefficienten a1 tIm ap zodanig te
berekenen dat de predictiefout zo klein mogelijk is. Een geschikte
methode hiervoor is de kleinste-kwadraten-methode, die het
vermogen van het error-signaal en over aIle samples probeert te
minimaliseren. Definieer E als de totale gekwadrateerde error over
aIle samples en:

(3)
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E kan aleen minimaal zijn als de afgeleiden naar aIle coeffi
cienten at nul zijn. Dit levert p vergelijkingen met p onbekenden:

3E I 3at = 0

of uitgeschreven:

1 ~ i ~ P (4)

p
3E I 3at = L 2 ( Sn + L ak Sn-k) Sn-t = 0

" P k=l
L Sn-t L ak Sn-k = - L Sn Sn-t
n Ie=l n

r. ak L Sn-k Sn-t = - L Sn Sn-t 1 ~ i ~ P (5)
k-s " n

Volgens de autocorrelatie-methode wordt verondersteld dat boven
staande geldt over een tijdsinterval van min oneindig tot plus
oneindig. De vergelijkingen worden dan:

p
L ak Rt - k = - Rt 1 ~ i ~ P (6)
k=t

met Rt = r. Sn Sn+i
n

of in matrixvorm:

Ro R1 R2 a1 R1
R1 Ro R1 a2 R2
R2 R1 Ro a3 R3

=

Rp - 1 Rp - 2 Rp - 3 Ro a p Rp (7)

Oplossen van deze vergelijkingen levert de coefficienten a1 tIm
a p • Dit is over het algemeen te doen in OCp3) operaties. Gelukkig
heeft de matrix in dit geval een speciale struktuur, een Toeplitz
struktuur. Dit houdt in dat de matrix symmetrisch is, en dat
iedere diagonaal gelijke elementen heeft. Door N. Levinson [2], en
onafhankelijk van hem door J. Durbin [3], is een recursieve
methode afgeleid die gebruik maakt van de Toeplitz-struktuur. Met
dit algoritme is berekening van de filtercoefficienten mogelijk
met OCp2) operaties.
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2.2 Het Levinson/Durbin algoritme

De gedachte achter deze methode is als voIgt. Begonnen wordt
een O--orde filter. De oplossing hiervan is triviaal,
hiervoor geldt dat:

s:. = 0

oftewel en = Sn

met
want

Het vermogen Eo van het errorsignaal is automatisch gelijk aan dat
van het ingangssignaal, dus:

Eo = Ro (8a)

Stel dat nu de coefficienten al 1 - 1 ) tIm al~i1), het resultaat van
een (i-l)--orde analyse, bekend zijn, dan kunnen de i--orde
filtercoefficienten als voIgt hierin uitgedrukt worden:

i-\
k l = - { Rl + I: a Cl - 1 ) Rl - J } / El - 1 (8b)

j=J
J

El = ( 1 - kf) El - 1 (8c)

a Cl ) = a Cl - 1 ) + k l al~J1) 1 j i-I (8d)J J

all) = k l (8e)

Door deze formules herhaaldelijk toe te passen kunnen via een 1-,
2--orde enzovoort, uiteindelijk de p--orde filtercoefficienten
berekend worden. Een voordeel van deze methode is, dat de
uiteindelijke filterorde aIleen afhangt van het aantal keer dat de
recursie wordt doorlopen.

Bewezen kan worden dat, wanneer het predictie-error-filter aIle
polen binnen de eenheidscirkel van het z-vlak heeft, geldt dat
Ikll < 1. Dit kan ook niet anders want aan formule (8c) is te zien
dat als Ikll groter of gelijk wordt aan 1, dat dan El negatief of
nul wordt, terwijl El het vermogen van het error-signaal is. Het
is een voordeel dat we weten dat Ikll < 1, omdat aIle
coefficienten met een beperkt aantal bits gerepresenteerd zullen
moeten worden.

Helaas geldt niet dat lal l ) I < 1. In de praktijk
lall)1 < 4, wat betekent dat deze coefficienten
formaat opgeslagen zullen moeten worden dan
coefficienten k l •

geldt weI dat
in een ander

de reflectie-
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2.3 Afleidinq van de Lattice-filter structuur

p-I

L ap-k Sn-k + sn-p
k=o

gedefini-

is:
p

= 1 + L ak Z-k
k: 1

backwards-prediction-error-filter

predictie-error-filter

p
L ak Sn-k
k:l

dit filter in het z-domein
P

Ap (z) = e(z) I s(z) = L ak Z-k
!ceo

Op de zelfde manier kan ook een
gedefinieerd worden:

p
r n = L ap-k Sn-k =

kao

In paragraaf 2.1 is het p--orde
eerd volgens:

p

en = L ak Sn-k = Sn +
Ic=o

De overdracht van

met de overdracht:
P p-I

A~(z) = r(z) I s(z) = L ap-k Z-k = L ap-k Z-k + z-p
!ceo k:o

Dit filter kan gezien worden alsof uit de samples sn-p tIm Sn-l
geprobeerd wordt Sn-p-l te voorspellen. Het kan verkregen worden
uit Ap(z) door de samples Sn in tijd om te draaien, zodat samples
in het verleden samples uit de toekomst worden en omgekeerd. Dit
verandert de coefficienten al tIm a p niet, maar vervangt een
vertraging Z-l door een soort tijdversneller z. Dit resulteert in
een niet realiseerbaar filter, wat realiseerbaar wordt na
toevoeging van een extra vertraging z-p. Oftewel samengevat:

Dus r n is de fout die gemaakt wordt bij de predictie van Sn-p-l
uit de samples sn-p tIm Sn-l.

De reden voor introductie van dit backwards-prediction-error
filter wordt dUidelijk bij de over gang naar lattice-structuur.
Hierbij wordt geprobeerd de overdracht van een i--orde filter uit
te drukken in die van een (i-1)--orde filter. Dit lukt aileen met
behulp van het backwards-prediction-error filter. Stel dat de
polynomen At - 1 (z) en A~-l(Z) gerealiseerd zijn. De vraag is of
hierachter een filtersectie geplakt kan worden zodanig dat de twee
uitgangen van de filtersectie de polynomen At(z) en A~(z)

realiseren. Fig. 2./2 maakt dit duidelijk.

~
A~~dz ) Il~(z)

,

(i-U--orde
filter

At-dz) . 'At (z)

fig. 2./2: Recursieve beschrijving van een predictie-error-filter
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Bij de afleiding van het L./D.-algoritme is uitgegaan van
minimalisatie van de gekwadrateerde forward error. Wanneer in
plaats hiervan de som van de gekwadrateerde forward en backward
error samples geminimaliseerd wordt blijken exact de zelfde
vergelijkingen te ontstaan. Dit is een alternatieve methode om het
L./D.-algoritme af te leiden (zie Haykin [5] par. 6.2).

Volgens de Levinson/Durbin-recursie geldt dat:

a II-II
J . l~jEi-l (8d)

a(ll = k l (8e)

Invullen hiervan in de definitie van A1(z) geeft:

AI (z)

j

k 1 Z-1 n: al~jll z 1-J + Z1- 1}
)=1

Volkomen analoog hieraan kan ook Al(z)
uitgedrukt worden:

;-1
A1 (z) = a(ll + .r: al~l z-J + Z-I

J~O

i-1
= k l + 1: {al~jll + k l a~l-ll } z-J + Z-I

J:o
;-1 ;-1

= k l {1 + .r: a II-II z-J} + Z-1 {1: al~jll Z1-J + Z1-1}J
):0 J= C)

= k l AI-dz) + Z-1 Al- 1 (z)

Het dUidelijkste wordt deze relatie, wanneer hij in matrixvorm
opgeschreven wordt:

t· IZ
') (~.

Z-1 k') (A.-.IZ»)=
A1 (z) Z-1 Al- 1 (z)

of:

(AdZ') (~, :') ( A._.IZ')=
A1 (z) Z-1 Al-dz)

Deze matrixvermenigvuldiging is fysisch realiseerbaar met een
vertraging, twee vermenigvuldigingers en twee optellers. Op de
zelfde manier kunnen ook AI - 1 (Z) en Al- 1 (z) uitgedrukt worden in
AI-z(z) en Al-z(z) enzovoort. Dit gaat door tot Ao(z) en Ab(z),
maar hiervoor geldt eenvoudig volgens de definitie:
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Ao(z) = Ab(z) = 1

Het uiteindelijke p·-orde lattice-filter komt er dan uit te zien
als in figuur 2./3.

Ao(z) Ap - 1 (z)
~-- - - - - - -----.....w

+ -- - - -
Aa(z)

+-..,......-
A;"(z)

fig. 2./3: Realisatie van een Lattice-filter

Met dit filter worden tegelijk aIle forward
tion-error-filters van elke or de lopend van
Bij ieder knooppunt staat in figuur 2./3 de
naar uitgang, wat tevens de impulsresponsie

en backward predic
o tIm p gerealiseerd.
overdracht van ingang
is (in het z-domein).

Realisatie van dit filtertype vraagt dubbel zoveel vermenig
vuldigingen en optellingen als het transversaal filter uit figuur
2./1. Het voordeel echter is een betere numerieke nauwkeurigheid.
Dit filter is in staat om, zonder gebruik te maken van de coeffi
cienten a1 tIm a p uit de samples Sn het errorsignaal en te
berekenen. Het error-signaal samen met de coefficienten k i geven
een volledige beschrijving van het ingangssignaal Sn. Voor de
resynthese van het ingangs-signaal moet uit het error-signaal en
de coefficienten weer het ingangssignaal gereconstrueerd worden.
Hiervoor is het inverse filter van dat uit figuur 2./3. nodig.

Voor een enkele sectie van het lattice-filter
Ai - 1 (Z) en A~-1(Z) en uitgangen Ai(z) en
vergelijkingen:

met als ingangen
A~(z) gelden de

Bij resynthese is echter slechts het errorsignaal bekend, en
signalen op voorgaande tijdstippen. Daarom worden
vergelijkingen omgezet in:

aIle
de

A ~ (z)
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Met deze vergelijkingen kan uitgaande
opnieuw het ingangssignaal berekend worden.
secties van het inverse filter geeft:

van het error-signaal
Het plaatsen van p

Ap(z)
-4-~+)-..----.....-~

Ap-z(z)

----- +
Al(z)

Ao(z)

fig. 2./4: Realisatie van een inverse Lattice-filter
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2.4 Het Schur-algoritme

In 1917 presenteerde Schur [41 een algoritme, bedoeld om te testen
of machtrijen in z analytisch waren en begrensd in de eenheids
cirkel. Dit algoritme levert coefficienten k 1 tIm kp , die gelijk
blijken te zijn aan de reflectiecoefficienten geleverd door het
L./D.-algoritme. Het Schur-algoritme kan als voIgt uitgevoerd
worden.

Begin met het definieren van een zogenoemde generator-matrix:

(:c R1 Rz
R

c
)Go .-.-

R1 Rz Rp

Schuif nu de eerste rij een plaats naar rechts zodat we krijgen:

GI:= (:

Definieer nu k 1 als het negatieve quotient van de elementen (2,2)
en (1,2) in deze matrix:

Stel nu de volgende matrix samen:

en vermenigvuldig deze met G' •1.

( 0 Ro + k1 R1 R1 + k1 Rz · · .)G1 = e (kd G1 =
0 R1 + k 1 Ro Rz + k 1 R1

=( :
Ro + k1 R1 R1 + k1 Rz · · :)0 Rz + k1 R1 · ·

Nu kan G~ bepaald worden door de eerste rij van G1 een plaats naar
rechts te schuiven. Dan wordt kz het negatieve quotient van de
elementen (1,3) en (2,3) van de matrix G~. Op deze manier door
gaand kunnen aIle reflectiecoefficienten berekend worden.
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2.5 Relatie tussen het Schur- en het L./D.-alqoritme

Op het eerste gezicht is er geen ove~eenkomst tussen het L./D.- en
het Schur-algoritme. Daarom is ook niet meteen in te zien dat de
geleverde coefficienten aan elkaar gelijk zijn. In deze paragraaf
zal een algoritme afgeleid worden uit het L./D.-algoritme, die
geen gebruik meer maakt van de transversaal filter-coefficienten.
Daarna wordt aangetoond dat de tussen-resultaten van dit algoritme
terug te vinden zijn in het Schur-algoritme, aIleen in een andere
volgorde.

Vergelijken
(i-1)--orde

Bekijken we formule Bb nader:
i~l

{ Ri + ~ ali-I) Ri - j

J=1

we nu de teller van
transversaal filter

(Bb)

deze breuk met de formule van
op tijdstip i:

het

i-I
ei = Si + tali-I) Si-j

j=1

Opvallend is de gelijkenis in struktuur van beide formules. Het is
net alsof de teller van formule Bb berekend wordt door op
opeenvolgende tijdstippen Ro tIm Ri als invoer te gebruiken voor
het (i-1)--orde transversaal filter. Op het moment dat Ri aan de
ingang van het filter aangeboden wordt, zijn Ri - 1 tIm R1 aanwezig
in de vertragingselementen. De uitgang van het filter levert op
dit moment precies de te berekenen teller.

Van dit feit kunnen we gebruik maken om over te gaan op de
lattice-filter struktuur. Het lattice-filter is immers afgeleid
zodanig dat de overdracht identiek is met die van het transversaal
filter. Wanneer op de tijdstippen 0 tIm i de autocorrelatie
coefficienten Ro tIm Ri aangeboden worden aan de ingang van het
(i-1)--orde lattice-filter, zal de uitgang op tijdstip i de teller
voor de berekening van k i leveren. Het grote voordeel is nu, dat
de transversaal filtercoefficienten niet meer nodig zijn voor de
berekening van k i , omdat het lattice-filter beschreven wordt met
de reflectiecoefficienten k 1 tIm k i . De coefficienten al tIm ai
hoeven dan ook niet meer berekend te worden, zodat formules Bd en
Be overbodig worden.

Wanneer we op deze manier bezig zijn k i te berekenen, is het niet
nodig om op opeenvolgende tijdstippen de coefficienten Ro tIm Ri
in te voeren. Omdat de reflectiecoefficienten k i niet veranderen
tijdens de recursie, in tegenstelling tot die van het transversaal
filter, kunnun we gebruik maken van de filter-berekeningen tijdens
de vorige recursieslag. Toen zijn immers al Ro tIm Ri - 1 ingevoerd.

Samengevat wordt de procedure als voIgt. Zie hiervoor het lattice
filter van figuur 2./5
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)-------------......~

fig. 2./5: Een Lattice-filter

In de rest van dit hoofdstuk betekent T:1lde waarde van knooppunt
T, op tijdstip i. Een analoge betekenis heeft N:Il.

Begin met het invoeren van Ro en R1 in het filter. Op tijdstip 1
staat dan de teller voor de berekening van k 1 op knooppunt To. Nu
kan k 1 berekend worden:

k 1 = - T~Il / Ro

Nu kan volgens formule Bc de restenergie E1 berekend worden, maar
deze formule kan nog vereenvoudigd worden:

De volgende stap is het invoeren van Rz in het filter. Op tijdstip
( = recursiestap) 2 ontstaat op knooppunt T1 de teller voor de
berekening van kz . Tevens kan de restenergie Ez berekend worden:

k z = - TIll / E1

Op de zelfde manier worden aIle andere reflectiecoefficienten
berekend door steeds een filtersectie toe te voegen met de laatst
berekende coefficient k l - 1 , het invoeren van R1 in het filter.
Doorrekenen van het filter geeft TI~l. Dan kunnen de volgende
coefficient k 1 en de restenergie E 1 berekend worden uit:

k 1 = - TI!l / E 1 - 1

E 1 = E 1 - 1 + k 1 Tl!l

Voordat het verband met het Schur-algoritme te zien
eerst nodig te weten dat ook de restenergie
lattice-filter terug te vinden is. Op tijdstip 1
knooppunt No, wat precies de restenergie Eo is. Dus
geldt:

is, is
Eli n
staat Ro

op tijdstip

het
het

op
1
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Met volledige inductie valt te bewijzen dat algemeen geldt:

NI'+U = E t

Stel dat bewezen is dat:

NI!l = E t - 1

Omdat k t bekend is kunnen ook de uitgangswaarden van de i- filter
sectie berekend worden. Hiervoor geldt:

(
Till) = (1 kt

) (TI!l\
NI'+u k t 1 N1- 1 )

Invullen van de waarde van k t , en het gegeven dat Nl!l = E t - 1

geeft:

Till = 0

Waarmee het gestelde bewezen is. De formule voor de restenergie
E t uit de L./D.-recursie is dus niets anders dan de formule voor
de i- filtersectie op tijdstip i.

Het Schur-algoritme rekent niet op ieder tijdstip de waarde van
aIle knooppunten van het lattice-filter uit, maar rekent voor elke
filtersectie de waarden van de uitgangsknooppunten uit op elk
tijdstip. De generatormatrix Go heeft als elementen de waarden
aangeboden aan de eerste filtersectie op de tijdstippen 0 tIm p.
Het schuiven van de eerste rij staat voor het uitvoeren van de
eenheidstijdvertraging in filtersectie 1 op aIle tijdstippen 1 tIm
p. Het resultaat is:

(: N~u N~II Nl")Gi =
n u nIl T~,I

De vermenigvuldiging van deze matrix met e (k d geeft:

(: NIII NI"I N!··.. )Gz =
0 Till TI,I

Op de zelfde manier verschijnen ook de knooppuntwaarden van de
andere secties in de generatormatrix van het Schur-algoritme:

(: o

o

NI!l NIWI

o TI!l

Nle1
U

)

Tiel
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3. Het assemblertaal programma

In net vorige noofdstu~ zijn gereedschappen aangereikt die
gebruikt kunnen worden in een LPC-analyse en -resynthese-systeem.
De basis daarvan was het lattice-filter, dat zowel bij de
eigenlijke filtering als ook bij de berekening van de filter
coefficienten een belangrijke rol speelde. De volgende stap is nu
om deze technieken in de praktijk toe te passen. Er zal vooral op
gelet worden een opzet te kiezen die zo algemeen mogelijk is,
zodat toekomstige uitbreidingen niet moeilijk te implementeren
zijn. Ook wordt er op gelet dat aIle berekeningen zo efficient
mogelijk uitgevoerd worden en zo goed mogelijk aangepast aan de
gebruikte micro-processor, de TMS 32010.

3.1 De opzet van het programma

Om te beginnen wordt de door Eren [1] gekozen opzet besproken, de
voor- en nadelen daarvan aangegeven en verbeteringen aangedragen.
In blokschema ziet het werk dat de microprocessor uit moet voeren
er uit als in figuur 3./1:

-...,~-....~vertraging
uitgangr------., er·r·or-s i gnaal

ber'eken i ng van
coefficienten

ingang

fig. 3./1:Blokschema van de analyse- en resynthesebewerkingen

De vertraging is nodig, omdat voor de berekening van filter
coefficienten ook toekomstige samples van het ingangssi9naal nodig
zijn. Eren heeft gekozen om consequent de samples in blokken te
verdelen van 80 samples, een keuze die vooral gemaakt is op grond
van het beperkte geheugen in de processor. De verschillende
operaties kunnen dan uitgedrukt worden in programma-modules, die
ieder op zich inwerken op een blok samples.

De communicatie met de buitenwereld gebeurt op interrupt-basis. Om
de 10 ms wordt er uit de A/D-omzetter een sample gelezen dat in
een inputbuffer terecht komt en er wordt een sample uit een
outputbuffer naar de D/A-omzetter gestuurd. Het hoofdprogramma
noeft zich dus niet meer om de individuele samples te bekommeren.
Het hoofdprogramma kan om de 80 samples (1 blokl voor het laatst
binnengekomen blok de filtercoefficienten uitrekenen, daarna voor
het hele blok het uitgangssignaal van het analysefilter en
tenslotte hieruit het uitgangssignaal van het resynthesefilter.
Het resultaat moet tenslotte klaargemaakt worden om op interrupt
basis bij de D/A-omzetter terecht te komen.
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Bij de implementatie van de filters ontstaat echter het volgende
probleem. Voor de berekening van het uitgangssignaal van het
analysefilter zijn p ingangssamples uit het voorgaande blok nodig,
als p de or de van het filter is. Bij het resynthesefilter geldt
het zelfde, maar hier zijn de laatste p uitgangssamples nodig. Dit
strookt eigenlijk niet met de opdeling in blokken.

Een ander bezwaar van de indeling in blokken voor de filters zit
in de efficientie van de berekening. De verschillende modules die
de filterwerking verzorgen bevatten een loop die aIle samples van
het blok doorloopt. Wanneer ook de implementatie van de filters op
interruptbasis zou gebeuren wordt deze loop overbodig. De extra
samples die nodig zijn voor de filterberekening kunnen permanent
in het interne geheugen van de processor onthouden worden. Er zijn
op deze manier geen speciale maatregelen meer nodig om ervoor te
zorgen dat de over gang van het ene naar het andere blok correct
verloopt.

Een andere reden om af te stappen van het indelen van aIle samples
in blokken voor de implementatie van de filters is echter nog veel
belangrijker. In de praktijk worden de autocorrelatiecoeffi
cienten Ri berekend aan de hand van een beperkt aantal samples,
meestal 80 tot 240. Omdat de processor een intern geheugen van
slechts 144 data-woorden heeft is de indeling in blokken nauwe
lijks meer mogelijk bij grotere bloklengtes.

De gekozen opzet is daarom als voIgt. Op interruptbasis wordt
geimplementeerd het ophalen van het sample uit de A/D-omzetter, de
vertraging, het analyse- en resynthesefilter en het wegschrijven
van het resultaat naar de D/A-omzetter. AIleen voor de berekening
van de coefficienten blijft de indeling in blokken behouden, maar
ook hier zal de opzet wat veranderen om grotere bloklengtes toe te
laten.
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3.2 Opslag van het analyseresultaat

Voor testdoeleinden is het schema van figuur 3./1 niet de gemak
kelijkste. Om de kwaliteit te beoordelen van het geresyntheti
seerde signaal is het niet handig als het uitgangssignaal meteen
hoorbaar wordt gemaakt. Het zou handig zijn als het inkomende
signaal gedurende een paar seconden eerst geanalyseerd zou kunnen
worden en het resultaat (de coefficienten en het error-signaal)
opgeslagen. Vervolgens zou m.b.v. het resynthesefilter het
uitgangssignaal kunnen worden berekend en hoorbaar gemaakt.

Dit heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste wordt het moge
lijk het zelfde signaal meerdere keren te beluisteren, waardoor
een betere beoordeling mogelijk wordt. Ten tweede kan het zelfde
opgenomen signaal meerdere keren met verschillende opties
geresynthetiseerd worden, waardoor de verschillende opties goed
vergeleken kunnen worden. Bij deze opties kan gedacht worden aan
het aantal coefficienten, het aantal bits voor iedere coefficient
en eventuele verdere codering van het error-signaal.

Om dit mogelijk te maken moet een keuze gemaakt worden voor het
formaat waarin de coefficienten en het error-signaal opgeslagen
worden. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de kennis dat de
informatie van het spraaksignaal vooral in de coefficienten zit,
en veel minder in het error-signaal. Logisch is daarom om het
error-signaal sterk te kwantiseren voordat het opgeslagen wordt.
Om rekening te houden met dynamiekverschillen zal een extra
coefficient ingevoerd worden, de schaalfactor, die evenredig is
met de vierkantswortel uit het vermogen van het errorsignaal.
Ieder error-sample wordt eerst gedeeld door deze schaalfactor en
vervolgens gekwantiseerd op 4 bits, wat in de praktijk voldoende
blijkt te zijn. Het errorsample kan weer teruggewonnen worden door
de opgeslagen waarde van 4 bits weer te vermenigvuldigen met de
eveneens opgeslagen schaalfactor. De coefficienten k i worden
opgeslagen met 8 bits nauwkeurigheid.

Het in dit project gebruikte board bevat twee 8 kbyte RAM's,
georganiseerd in 8192 x 16 bits. De processor kan hiermee
communiceren via twee 16-bits I/O-poorten, waarvan een om het
geheugenadres aan te geven en de andere voor de eigenlijke lees
en schrijfacties. Wanneer gekozen wordt voor 80 samples en 12
reflectiecoefficienten per blok, vraagt de opslag van aIle
informatie over een blok 27 geheugenwoorden. Namelijk 1 voor de
schaalfactor, 6 voor de coefficienten en 20 voor de error-samples.
In totaal kunnen dus in de 8192 geheugenwoorden 303 blokken van
B ms, samen goed voor ongeveer 2.4 seconde geluid. In werkelijk
heid zal dit iets minder zijn, omdat het externe memory ook nog
voor een ander doel gebruikt zal worden.
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adres: inhoud:

blok 1 : 1FFF schaalfactor
1FFE K1 Kz
1FFD K3 K...

· · ·
1FF9 K11 K1 z
1FF8 e1 ez e3 e ..
1FF7 ee e. e ... e.

· . . . .
1FE5 e ...... e .... e ...~ e.o

blok 2: 1FE4 schaalfactor
1FE3 K1 Kz
1FE2 K3 K...

· · ·1FDE K11 K1Z

1FDD e1 ez e3 e ..
1FDC ee e. e ... e.

· . . . .
1FCB e ...... e .... e ...~ e.o

blok 3: 1FCA schaalfactor

· · 1 ·
fig. 3./2: Opslagformaat bij blokken van 80 samples

Nu moeten de analyse en de resynthese nog gesplitst kunnen worden,
zodat ze onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen worden. Als de
analyse aan staat worden door het hoofdprogramma co~ffici~nten

berekend (inclusief de schaalfactor) die weggeschreven worden naar
het externe memory. Wanneer de analyse uit staat hoeft deze
berekening niet uitgevoerd te worden, want het resultaat van de
analyse staat immers al in het externe memory.
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3.3 Opzet van de interrupt-service-routine

In de interrupt-routine, die de functie van het analyse- en het
resynthesefilter op zich neemt, gebeurt het volgende. Als de
analyse aan staat wordt het gekwantiseerde en geschaalde
error-signaal in groepen van 4 samples weggeschreven naar het
externe memory. Staat de analyse uit, dan wordt het error-signaal
in groepen van 4 samples uit het externe memory gehaald. Voor de
resynthese wordt uitgegaan van het gekwantiseerde error-signaal.
Is de resynthese uitgeschakeld, dan komt het gekwantiseerde error
signaal - hetzij uit het analysefilter, hetzij uit het externe
memory - rechtstreeks aan de uitgang. Zo niet, dan wordt het
sample teruggeschaald door het te vermenigvuldigen met de schaal
factor en door het resynthesefilter geleid.

Het blokschema van de interruptroutine komt er dus uit te zien als
in figuur 3./3.

Er blijven nog twee opmerkingen over die geen verband houden met
de verwerking van de samples, maar met het inlezen en wegschrijven
van de samples. Meteen na het binnenlezen van een sample wordt een
eventuele offset van het signaal afgetrokken, omdat de LPC-theorie
veronderstelt dat het ingangssignaal varieert rond nul. Deze
offsetcompensatie is in wezen een eerste orde hoogdoorlaatfilter
met een zeer lage kantelfrequentie (39.1 Hz).

De tweede opmerking is dat het uitgangssample niet aan het einde
van de interruptroutine naar de D/A-omzetter geschreven wordt,
maar aan het begin. Bij iedere aanroep van de interruptroutine
wordt eerst het resultaat van de vorige aanroep weggeschreven.
Hierdoor worden de D/A- en de A/D-omzetter meteen na het optreden
van de interrupt geserviced. Dit heeft het voordeel dat er al een
volgende interruptaanvraag mag komen terwijl de interruptroutine
nog bezig is. Het uitgangssample moet namelijk weggeschreven zijn
wanneer de volgende interruptaanvraag optreedt.
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schrijf sample naar DIA
lees sample uit AID

offsetcompensatie
en vertraging

ja

bereken resultaat
analyse-filter

deel resultaat
door schaalfactor

schrijf de samples
naar extern memor

eventuele verdere
error-codering

nee

haal errorsample
u i text. memo

nee

vermenigvuldig
met schaalfactor'

resynthesefilter

nee

ophalen nieuwe coeff.
uit extern memory

fig. 3./3: Blokschema interrupt-routine
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3.4 Het hoofdpro9ramma

Het enige werk wat nog overblijft is de berekening van de
reflectiecoefficienten. Hiervoor moeten eerst de autocorrelatie
coefficienten van het huidige blok berekend worden. Het is hierbij
een groot nadeel, dat niet aIle samples van het blok in het
interne RAM van de micro-processor passen. De oplossing hiervoor
is als voIgt.

In het programma is een constante SMPMAX gedefinieerd, welke
aangeeft hoeveel samples uit het blok maximaal tegelijk in het
interne RAM aanwezig mogen zijn. Een geheugengebied in het externe
geheugen wordt gebruikt om tussenwaarden van de autocorrelatie
coeffici~nte" op te slaan. Steeds worden maximaal SMPMAX samples
naar het interne RAM gecopieerd, maar ook de laatste samples die
de vorige keer gecopieerd zijn worden onthouden. Deze samples
worden op de juiste Manier met elkaar vermenigvuldigd en opgeteld.
Het resultaat wordt opgeteld bij de waarde die al in het externe
geheugen aanwezig is, zodat na afloop de autocorrelatiecoeffi
cienten van een gedeelte van de samples berekend is. Wanneer op
deze Manier aIle samples van een blok behandeld zijn, zijn de
32-bits autocorrelatiecoefficienten berekend.

Om verder met 16-bits nauwkeurigheid te kunnen rekenen moeten de
berekende coefficienten genormeerd worden. Eren deed dat door aIle
coefficienten te delen door RO met een door hem geschreven 32-bits
deelroutine. Immers deling van aIle coefficienten door het zelfde
getal heeft geen invloed op de berekende reflectiecoefficienten.
WeI zal er rekening mee gehouden moeten worden, dat de restenergie
E(p) door deze normering mee genormeerd zal worden. Omdat een
32-bits vermenigvuldiging veel efficienter te implementeren is dan
een 32-bits deling voer ik de normering uit door aIle coeffi
cienten te vermenigvuldigen met l/RO.

Het resultaat van deze normering wordt meteen ingevuld in de
generatormatrix, klaar om verwerkt te worden met het Schur
algoritme. Nadat de reflectiecoefficienten berekend zijn, kan uit
de restenergie E(p) de schaalfactor berekend worden. Als RO gelijk
is aan 0 dan is de generatormatrix de nulmatrix, zodat dan de hele
Schur-routine en de berekening van de schaalfactor overgeslagen
kan worden.

Tenslotte worden de reflectiecoefficienten afgerond op 8 bits en
samen met de schaalfactor in het externe memory geschreven. Bij
het begin van het volgende blok zal de interruptroutine de
coefficienten lezen en invullen in het lattice-filter. Omdat ieder
blok op een ander adres in het externe memory terecht komt, kan de
opgeslagen informatie meerdere keren gelezen worden. Het
hoofdprogramma komt er in totaal uit te zien als het blokschema in
figuur 3./4.
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c..begi n )
J,

linitial isatiel

J,
bereken aIle 32-bits I

autocorrelatiecoefficienten
J,

schaling van de
autocorrelatiecoeff.
en terugbrengen naar

16 bits nauwkeurigheid

'"bereken de reflectiecoeff. I
m.b.v. het Schur-algoritme

J,
bereken de schaalfactor

'"schrijf schaalfactor en
reflectiecoeff. naar

externe memory
I

fig. 3./4: Blokschema hoofdprogramma

Wanneer de analyse uit staat, mag in geen geval de blok-informatie
die in het externe memory aanwezig is overschreven worden. Er mag
dus geen autocorrelatiecoefficient berekend worden, omdat de
tussenresultaten ook tijdelijk in het externe memory terecht
zullen komen. Het hoofdprogramma hoeft niets anders te doen dan
het externe memory-adres van de blok-informatie bij te houden.
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4. Beschrijvinq van de hardware

Voordat het veer dit project geschreven programma bespreken kan
worden, is het eerst nodig wat meer te wet en over het gebruikte
systeem. Voor het editen, assembleren en linken van files, dus het
volledig klaarmaken van de programma-code, wordt een HP 64000
systeem gebruikt. Via een RS232-poort is een werkstation verbenden
met een TMS32010 EVM-board (EValuation Module). Dit board bevat
naast een TMS32010-processor een TI9995-processor, die gebruikt
wordt voor de controle over de TMS32010-processor. Het board bevat
in EPROM's software voor onder andere het uploaden en downloaden
van programma-code, en het bekijken en veranderen van het
programma- en data-geheugen van de TMS32010. Via een emulatie
kabel is het EVM-board verbonden met een AlB-board (Analog
Interface Board) die verschillende circuits bevat, zoals een A/D
en een D/A-omzetter met bijbehorende filters. Ook bevat dit board
een timer voor het periodiek opwekken van een interrupt en een
extra 16 kbyte-geheugen.

4.1 Het Analog Interface Board

Dit board bevat aIle onderdelen, behalve de processor,
zijn voor het binnenhalen, verwerken en naar buiten
samples. Dit zijn:

die nodig
sturen van

- 12-bit A/D-omzetter met sample ~ hold. IADC80 en LF398)
- 12-bit D/A-omzetter. IAD565A)
- 16-bit output-poort.
- 16-bit input-poort. (Deze wordt niet gebruiktl
- twee 6--orde Butterworth filters; kantelfrequentie: 4.7 kHz.
- een audio-versterker, voor een 8 Ohm IUidspreker.
- 16 kbyte extern data-geheugen, uitbreidbaar tot 128 kbyte.
- Sample-rate klok-circuit
- Control- en Status-register.

De communicatie tussen de processor en de buitenwereld gebeurt via
twee speciale instructies, IN en OUT. Deze instructies voeren
resp. een lees- en een schrijf-operatie uit van of naar ~en van de
8 mogelijke poorten. Deze zijn:

o status/control-register
1 Sample-rate klok-waarde (aIleen OUT)
2 A/D en D/A-omzetter
3 Expansion poort
4 Extended memory adres-counter
5 Extended memory data
6~7 niet in gebruik

Bijvoorbeeld de instructie OUT DATA,PA2 schrijft de inhoud van
geheugenplaats DATA naar de D/A-omzetter. IN DATA,PA2 leest de
laatst omgezette waarde uit de A/D-omzetter in geheugenplaats
DATA.
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Door middel van jumpers kunnen er verbindingen gemaakt
tussen verschillende analoge delen op het AlB-board. In ons
zijn de volgende verbindingen gemaakt:

wor-den
geval

JUMPER
E1

E2

E3
E4
E5
E6

VERBINDING
1-2
3-4
3-4
1-2
1-2
XXX
2-3
1-2

FUNCTIE
ingangsjackplug (J2) aan ingangsfilter
ingangsfilter aan Sample ~ Hold
D/A-omzetter aan uitgangs-filter
uitgangsfilter aan uitgangsjackplug (J3)
Analoge output aan audio-versterker
geen +5 V op pin 30 van emulator-socket
End of Conversie-signaal aan INT-pin
Sample ~ Hold aan A/D-omzetter

Voor het bekijken van sommige signalen kan het uitgangs-filter
hinderlijk zijn. Bij deze metingen wor·den op jumper E2 de
verbindingen 1-2 en 3-4 verbroken en een nieuwe verbinding 4-5
gemaakt. De D/A-omzetter wordt hiermee rechtstreeks verbonden met
uitgangsjackplug J3.

De D/A-omzetter kan werken in twee verschillende modes. In de
transparant mode komt iedere waarde die naar poort 2 geschreven
wordt meteen op de ingang van de omzetter. In de sample delay mode
(welke hier gebruikt wordt) komt de waarde pas op de D/A-omzetter
bij de volgende puIs van de sample-klok. Het verschil tussen deze
modes wordt aangegeven door een bit in het control-register. Een
waarde 0 geeft sample delay mode aan, en een 1 betekent
transparant mode.

Ook de A/D-omzetter kent twee modes, die verschillen in de
generatie van het start-conversie-signaal. In de asynchrone
receive mode wordt bij elke leesopdracht van de D/A-omzetter de
laatst omgezette waarde gelezen en tegelijk de volgende conversie
gestart. In de automatic receive mode (welke hier gebruikt wordt)
wordt elke conversie gestart op commando van de sample klok. Oo~

hier wordt het verschil aangegeven door een bit in het control
register. Een 0 duidt op de asynchrone receive mode en een 1 op
automatic receive mode.

Start cony.
(sample klok)

0,1 ms
)

End-of-conv. (INT>

TMS 32010 instr.

Primaire latch

D/A-conv.

OUT SAMPLE,PA2
\
IN SAMPLE,PA2

fig. 4./1: Timing van D/A- en A/D-omzetter
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De gekozen modes hebben het voordeel dat het samplen van het
ingangssignaal en het naar buiten sturen van het uitgangssignaal
synchroon verlopen met de sample-klok, onafhankelijk van het
preciese tijdstip waarop de processor de lees- of schrijf-aktie
uitvoert. De enige eis waar aan voldaan moet worden is, dat na het
optreden van een interrupt de A/D-omzetter gelezen en de
D/A-omzetter beschreven moet zijn voor het optreden van de
volgende interrupt.

Meestal wordt in een interrupt-routine een sample gelezen,
vervolgens verwerkt en tenslotte weggeschreven naar de D/A
omzetter. Wanneer de interrupt-routine te lang duurt, of te laat
gestart is doordat de interrupt tijdelijk gedisabled was, kan het
voorkomen dat een volgende interrupt optreedt terwijl de
interruptroutine nog bezig is. Dit is geen bezwaar voor de
interrupt-hardware van de processor, maar weI komt de
DUT-instructie te laat, omdat eigenlijk het berekende sample al op
de uitgang van de D/A-omzetter had moeten staan. Een oplossing
hiervoor is het berekende sample niet bij de afsluiting van de
interrupt weg te schrijven, maar bij het begin van de volgende
aanroep. WeI betekent dit dat het uitgangssignaal een extra
sampletijd vertraagd is, maar voor deze toepassing is dat geen
enkel bezwaar.

Het extended memory wordt aangesproken via poort 4 en 5. Een
DUT-instructie naar poort 4 laadt de adres-teller met een
beginadres. Deze adresteller kan ingesteld worden in verschillende
modes, zodat de teller na iedere lees- of schrijfopdracht
opgehoogd of verlaagd kan worden. De teller kan omhoog tellen
(increment) of omlaag (decrement). Bovendien kan de auto-increment
of -decrement apart geaktiveerd worden voor lezen en schrijven.
Hier is gekozen voor de auto-decrement-mode, zodat bij iedere
schrijf- of leesopdracht naar of van poort 5 het adres met een
verlaagd wordt.

De bits in het controle-register (poort 0), waarmee de verschil
lende modes ingesteld kunnen worden, zijn als voIgt onderverdeeld:

BIT
o
1
2
3
4
5
6
7

8-15

waarde
o
o
o
1
1
o
o
o
o

betekenis
enable sample-rate clock
sample-delay-mode voor AID
sample-delay-mode veor expansion-poort
automatic receive mode voor D/A
idem voer expo D/A (niet gebruikt)
adrescounter counts down
adrescounter counts bij lezen van poort 5
adrescounter counts bij schrijven van poort 5
niet in gebruik
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4.2 De meetopstellin9

Het AlB-board heeft drie jackpluggen die de analoge in- en
uitgangen vormen. De ingangsjackplug 32 is verbonden met een
microfoon via een eenvoudige versterkertrap. Er is een conden
satormicrofoon met voorversterker, Sennheisser type MKH 110, THE
nummer EEB 5530, gebruikt. Omdat deze voorversterker slechts een
maximale amplitude van 1,3 V levert en de A/D-omzetter een
amplitude van maximaal 10 V verwacht is nog een extra versterker
trapje nodig. Deze versterkertrap versterkt 10 maal en is
opgebouwd rond een 741 Op.Amp.

AIle signalen kunnen bekeken worden met een oscilloscoop, een
Philips PM 3212, reg.nr. EEB 5645. Om randeffecten, die optreden
bij de overgangen tussen verschillende blokken samples te bekijken
moet de tijdbasis gesynchroniseerd worden met de blokken. Het
programma in de TMS32010 draagt ervoor zorg dat bij het begin van
ieder blok een pulsje onstaat op de expansion connector Pl, pin
18. De externe trigger-ingang van de oscilloscoop is met deze pin
verbonden.

De meetopstelling komt er hiermee uit te zien als in figuur 4./2:

voor-

~

fig. 4./2: De meetopstelling
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4.3 Het Evaluation Module-board

Dit board bevat de TMS 32010 microprocessor, die gecontroleerd
Hordt met een TI 9995 processor. In 4 EPROM's zit software voor
allerlei functies, nodig voor de ontwikkeling van programma's voor
de TMS 32010. De communicatie naar de gebruiker gaat via twee
seri~le poorten, 31 en 32. Hiervan is 31 bedoeld voor de
aansluiting van een terminal, en 32 voor de aansluiting van een
printer of een host-computer, voor het uploaden en downloaden van
files. In dit geval is op poort 31 een HP 64000 werkstation
aangesloten, die als terminal maar ook als de bron voor het laden
van files werkt. Poort 32 wordt dus niet gebruikt.

Het opstarten van het systeem gaat als voIgt. Eerst komt het
aanzetten van het HP 64000-systeem in de volgorde disk-drive,
printer, werkstation 1 (master), werkstation 2, EVM-board. Daarna
moet het EVM-board gereset worden. De reset-schakelaar zit r·echts
achter in de hoek op het board. Inloggen op het HP 64000
werkstation gaat door eerst de user id functietoets in te drukken.
Staat deze functie niet op het scherm, dan kan deze opgeroepen
worden met het indrukken van de functietoets -ETC-. Daarna moet de
identiteit ingetypt worden, in mijn geval JANN, gevolgd door een
RETURN. Ik veronderstel dat onder deze identiteit minstens de
files TERM:source, DEMO:source en INIT_LPM:absolute aanwezig zijn.
Over het aanmaken en de inhoud van deze files meer in de bijlage.

Door het intikken van TERM, gevolgd door een RETURN komt het
werkstation in de terminal mode, en er wordt meteen een <CR>
(=carriage return) naar het EVM-board gezonden. Het board reageert
hierop door een functiemenu naar het werkstation te verzenden, dat
op het scherm verschijnt. Vanaf nu werkt het werkstation als een
normale terminal, dus alles wat ingetikt wordt gaat naar het
EVM-board, en alles wat afkomstig is van het EVM-board verschijnt
op het scherm.

Wanneer het te starten programma in een 2764 EPROM staat kan voor
het opstarten de command-file DEMO in plaats van TERM gebruikt
worden. Hierdoor wordt eerst een pascal-programma gestart die
enkele opdrachten naar het EVM-board zendt voor de volledige
initialisatie en het opstarten van het programma. Daarna komt het
werkstation in de terminal mode.

Nu zijn aIle functies uit het menu beschikbaar om een programma te
laden, geheugenplaatsen te bekijken en veranderen, en nog veel
meer. Een uitvoerige beschrijving van aIle commando's is te vinden
in het EVM-board User's guide. In de bijlage zal hierop
teruggekomen worden.
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5. Geheugenindeling van de processor

De p~ocesso~ kent d~ie ve~schillende geheugengebieden, namelijk
het programmageheugen, het interne en het externe data-geheugen.
Het programma-geheugen bevat naast het programma een aantal
tabellen, waarmee het verloop van het programma beinvloed kan
worden. Het externe data-geheugen wordt gebruikt als sample-buffer
en om het analyseresultaat van opeenvolgende blokken op te slaan.
Het interne data-geheugen, bevat de rest van de variabelen.

De verschillende variabelen kunnen in een verschillend formaat
opgeslagen worden, wat van belang is om zo goed mogelijk gebruik
te maken van aIle bits in een geheugenwoord. Wanneer een variabele
een Qi-formaat heeft, wordt hiermee bedoeld dat er een tekenbit,
15-i integerbits en i fractionele bits zijn. Het geeft dus de
plaats van de binaire punt binnen het woord aan. Meestal zal
QO-formaat (=integer) of Q15-formaat (fractie) gebruikt worden,
maar voor tussenresultaten zijn vaak andere formaten handig. Deze
notatie wordt uitgebreider behandeld in de user's guide [9].

5.1 Constanten in het programmageheugen

Zie hiervoor ook de programma-listing bIz. 81 en 82. De betekenis
van deze constanten wordt in deze paragraaf besproken.

TABEL

FORDE

ERMSK

De bits van deze constante schakelen bepaalde opties aan
of uit. De bits 4, 5 en 6 zijn ten behoeve van de error
codering. Zie hiervoor ook hoofdstuk 6.
bit 0: analyse aar, (ll of uit (0).
bit 1: resynthese aan (ll of uit (0).

bit 4: symmetrische afronding (1) of afronding naar 0 (0).
bit 5: codering van laatste sample van groep (0) of van

som van samples binnen de groep (1).
bit 6: Groeplengte vast (0) of variabel (ll.
De orde van het analyse- en resynthesefilter. Het
assemblertaalprogramma kent twee labels HALFORD en ORDMAX,
die resp. de waarden 6 en 12 hebben. FORDE mag nooit
groter worden dan ORDMAX, dus als waarden groter dan 12
gewenst zijn moeten de labels aangepast worden, en het
programma opnieuw geassembleerd.
Als deze waarde negatief is, is het een masker die de
kwantisatie van het error-signaal bepaalt in Q12-formaat.
Dit wil zeggen dat ieder error-sample voor de resynthese
eerst geAND wordt met deze constante. Dus FEOO betekent
afronding op 3 fractionele bits, FCOO tot op 2 fractionele
bits enz.
Als deze waarde 0 is, dan wordt voor de excitatie van het
resynthesefilter gebruik gemaakt van een randomgenerator.
Is de waarde positief dan wordt het resynthesefilter
geexciteerd met een periodieke puIs. ERMSK is dan de
amplitude van deze puIs, ook in Q12-formaat.
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NSGRP Voor de error-codering kunnen groepen samples samengenomen
worden, die met ~en waarde worden gecodeerd. Deze
constante geeft het aantal van deze samples aan min e~~.

Dus wanneer ieder sample apart gecodeerd moet worden, moet
deze waarde 0 zijn.

NSAMP Het aantal samples binnen een blok - 1. Het aantal samples
binnen een blok moet liggen tussen de ao en 512 samples,
en moet een viervoud zijn.

SCALEC Dit is een constante (Q5-formaat) die de schaling van het
error-signaal regelt. Hoe kleiner deze waarde, hoe groter
het error-signaal zal worden, dus ook hoe groter de kans
op een overflow. In de praktijk blijkt 16 een goede waarde
te zijn. Deze constante wordt slechts gebruikt in de
module CALSCF, die in het volgende hoofdstuk besproken
wordt.

RATE Deze constante bepaalt de frequentie van de sample-rate
klok. Hiervoor geldt de formule:
samplefreq. = 5 MHz/(RATE + 1)

MAXBLK Hoogste adres in het externe data-memory dat gebruikt
wordt voor opslag van het anlyseresultaat.

RTABREF Dit is een tabel met 12 a-bit maskers, gecombineerd tot 6
woorden, die het aantal significante bits voor iedere
reflectiecoefficient aangeven. Voor de resynthese wordt
elke reflectiecoefficient afgerond tot op het aantal bits
aangegeven door deze maskers.

WINDOW Het aantal samples window-uitbreiding. Bij de berekening
van de autocorrelatiecoefficienten wordt iedere sample
vermenigvuldigd met een gewichtsfactor. Het eenvoudigste
is om deze gewichtsfactor binnen het blok 1, en buiten het
blok 0 te maken. Anders gezegd, er wordt een rechthoekig
window over het signaal gelegd. Met dit programma zijn
andere windowvormen mogelijk, door het meenemen van
samples uit het vorige en uit het volgende blok. De
constante WINDOW geeft aan hoeveel van deze samples
meegenomen worden in de berekening (moet een 4-voud
zijn! !). Daarna voIgt een tabel met de gewichtsfactoren
voor de uitbeidingssamples (Q12-formaat).

5.2 Indeling van het externe data-geheugen

De eerste functie van dit geheugen is samplebuffer. In dit buffer
kunnen de ingangssamples van twee blokken opgeslagen worden. De
variabele DELAY bevat het laatste adres in dit buffer welk
beschreven of gelezen is door de interrupt-routine.

De tweede functie is opslag van het analyseresultaat. De rest van
het externe geheugen is daartoe opgedeeld in blokken die ieder
gevuld worden met de schaalfactor, de reflectiecoefficienten, en
de error-samples. De variabele RESADR geeft het beginadres aan van
het blok dat het hoofdprogramma bezig is te beschrijven.
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Het lezen en schrijven van het externe buffer start altijd
hoogste adres. Daarom staat de externe adresteller ook
auto-decrement-mode. De indeling kan voorgesteld worden
figuur 5./1

MAXBLK

RESADR -)

2 * Bloklengte

DELAY -)

o

fig. 5./1: indeling van het externe memory

met het
in de

als in

Hoe de verdere opdeling van de blok-informatie er uit ziet is al
weergegeven in figuur 3./2.

5.3 De variabelen in het interne datageheugen

De rest van de variabelen heeft een plaats in de processor zelf,
die een intern geheugen heeft van 144 16-bits woorden. Dit
geheugen is in 7 verschillende gebieden ingedeeld, naar het
gebruik van de variabelen. Er zijn variabelen die tijdens het
programmaverloop niet van waarde veranderen (zoals EEN), maar ook
kladvariabelen (zoals KLAD1) die voortdurend andere waarden
krijgen.

De preciese ligging van deze 7 gebieden is niet helemaal vast,
maar hangt af van de waarde van het label HALFORD. De maximale
filterorde welke in het programma gebruikt mag worden is altijd
een 2-voud, en HALFORD is de helft van deze waarde. Wanneer
HALFORD verhoogd wordt betekent dit dat er meer variabelen
gereserveerd zullen moeten worden voor de filters. Dit gaat ten
koste van een ander variabele-gebied. Bij mij heeft HALFORD de
waarde 6, zodat maximaal een 12--orde filter gebruikt mag worden.
De in het vervolg van dit hoofdstuk gebruikte geheugenadressen
gelden aIleen wanneer HALFORD = 6.
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De globale hoofdindeling van het interne data-geheugen is als
voIgt;

100 - 136

137 - 143

Deze
het

9B

79

77

71 Algemeen. Deze ruimte wordt lokaal gebruikt voor twee
doeleinden. Ten eerste wordt het bij de berekening van
de autocorrelatiecoefficienten gebruikt om tijdelijk
ingangssamples in op te slaan. Ten tweede bevindt zich
hierin de generatormatrix van het Schur-algoritme.
Lokale variabelen t.b.v. het hoofdprogramma.
variabelen mogen binnen een module in
hoofdprogramma lokaal gebruikt worden.
Globale variabele t.b.v. het hoofdprogramma. Deze
variabele kunnen niet voor andere functies gebruikt
worden, omdat ze ook gebruikt worden voor de
synchronisatie met de interrupt-routine. Hierover meer
bij de bespreking van de interruptroutine.

91 Variabelen voor exclusief gebruik door de interrupt-
routine.
Constanten. De waarde hiervan verandert niet tijdens
het programmaverloop.
Filterruimte. Hierin zijn de filtercoefficienten en de
inhoud van de vertragingselementen van het analyse- en
resynthesefilter opgeslagen.
Opslagplaats voor registers tijdens de uitvoering van
de interruptroutine.

o -

7B -

92 -

BO -

72 -

De volgende variabelen zijn voor lokaal gebruik in het hoofd
programma:
ROLOW,ROHIGH

Deze worden samen gebruikt als een soort 32-bits accu
mulator bij de berekening van de schaalfactor. De
32-bits-waarde van RO wordt met behulp van deze variabelen
genormeerd. De laatste stap bij de berekening van de
schaal factor' is het berekenen van de vierkantswortel van
een 32-bits getal. Hierbij wordt de invoer ook in deze
twee variabelen verwacht.

NOEMER Voor aanroep van de deel-routine moet hierin de noemer'
staan, welke positief moet zijn. Deze geheugenplaats heeft
nog twee namen, YRESULT en KLAD2, afhankelijk van het
gebruik door andere modules.

YRESULT Lokale variabele van de vierkantswortelroutine. Hierin
wordt het tussenresultaat onthouden.

KLAD2 In de module CALSCF en de routine UPDAUC wordt de zelfde
geheugenplaats gebruikt als tijdelijke hulpvariabele.

TELLER Voor aanroep van de deel-routine moet hierin de teller
staan. In de routine UPDAUC wordt hierin bijgehouden
hoeveel samples er aanwezig zijn in het interne
datageheugen van de processor.

REST Derde gebruik van geheugenplaats TELLER in de
vierkantswortel-routine. Hierin wordt de rest-waarde, ook
een tussenresultaat bij deze routine, opgeslagen.
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KLAD1 Deze wordt in bijna aIle modules gebruikt om tijdelijk
gegevens te onthouden.

LPCNTR Bij de berekening van de autocorrelatiecoefficienten staat
hierin het aantal samples van het huidige blok dat nog
niet behandeld is. In het Schur-algoritme wordt hierin
bijgehouden hoeveel reflectiecoefficienten nog berekend
moeten worden.

De volgende twee globale variabelen zijn in gebruik:

FLAG Als deze de waarde 0 heeft dan is het hoofdprogramma klaar
met de berekening van aIle coefficienten. Zodra de
interrupt-routine aIle samples van het volgende blok
binnengekregen heeft, schrijft deze het adres (in het ext.
geheugenl van het eerste sample in FLAG, ten teken dat het
hoofdprogramma weer verder mag. Omgekeerd kan de
interruptroutine zien of het hoofdprogramma in tijdpro
blemen komt, namelijk als FLAG niet op tijd 0 gemaakt
wordt.

RESADR Het hoofdprogramma houdt hierin bij waar in het externe
data-geheugen de analyseresultaten geschreven moeten
worden. Aan het eind van ieder blok leest de interrupt
routine deze variabele om de volgende filtercoefficienten
en het error-signaal in het geheugen terug te kunnen
vinden.

De variabelen van de interrupt-service-routine. Hiervan worden
ERRSUM, ERRSQRS en SMPERC gebruikt voor de error-codering.

ERRSUM Hierin wordt binnen een groepje er'ror-samples de som ervan
bijgehouden (Q12-formaatl.

ERRSQRS Binnen een groep samples staat hier·in de som van de
gekwadrateerde error-samples, vermenigvuldigd met de
constante SCALEC (QS-formaatl. Wanneer de groeplengte
variabel is (bit 6 van INDICA = 1l wordt aan de hand van
deze variabele beslist over het al dan niet beginnen van
een volgende groep.

VIERER Opslagplaats voor 4 error-samples. Wanneer de analyse aan
staat, worden de berekende error-samples achter elkaar in
VIERER geschreven. Wanneer er 4 samples geweest zijn,
wordt VIERER naar het externe geheugen geschreven. Wanneer
de analyse uit staat worden steeds 4 error-samples in
VIERER gelezen, die een voor een doorgegeven worden aan
het resynthesefilter.

OFFSET Een schatting van de offset in het ingangssignaal. Het
wordt gebruikt om de gelijkspanningscomponent uit het
ingangssignaal te verwijderen. (Q23-formaatl

SEED De seed-waarde voor de random-generator, die gebruikt kan
worden voor de excitatie van het resynthesefilter.

SCALE De schaalfactor voor gebruik door de interruptroutine.
Voor de error-codering wordt ieder sample hierdoor
gedeeld, en erna weer hiermee vermenigvuldigd.
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Hierin wordt het adres bijgehouden, waar VIERER
weggeschreven of uitgelezen moet worden.
Teller om bij te houden hoeveel samples van het huidige
blok nog moeten ~omen.

Pointer naar het samplebuffer.
Lokale kladvariabele, te vergelijken met KLAD1 uit het
hoofdprogramma.
AIle modules in de interrupt-routine verwachten hierin het
ingangssample en produceren hierin het uitgangssample.
Teller om het aantal samples in een groep bij te houden.

De volgende constanten mogen zowel door het hoofdprogramma als de
interruptroutine uitgelezen worden, maar niet veranderd.

FLTORD

EEN
MINUS
MAXINT
ROUND

INDICA

FACTOR

De filterorde-1. Dus voor een 10--orde filter is FLTORD =
9. Bij de initialisatie wordt deze gelijk gemaakt aan
FORDE-1. Echter FLTORD is niet helemaal een constante,
want als in de interruptroutine ontdekt wordt dat het
hoofdprogramma niet op tijd klaar is wordt opnieuw
geinitialiseerd met een een lagere filterorde. Dus het
programma blijft dan functioneren, aIleen met een lagere
filterorde. Of dit opgetreden is kan altijd gecontroleerd
worden aan de hand van FLTORD.
De waarde 1 (QO)
De waarde -1 (QO)
De waarde 32767 (QO)
Masker voor de afronding van het error-signaal. Bij de
initialisatie krijgt ROUND de waarde van de constante
ERRMSK uit het programma-geheugen.
De opties voor het verloop van het programma. Bij de
initialisatie wordt de constante TABEL uit het programma
geheugen hierin geschreven.
Evenredigheidsfactor voor de berekening van de schaal
factor. Deze dient om onder andere te corrigeren op het
aantal samples in een blok. De waarde van deze constante
wordt berekend tijdens de initialisatie.

Het laatste gebied dient om de interne registers van de processor
te redden tijdens een interrupt. Omdat het externe geheugen zowel
door het hoofdprogramma als de interruptroutine gebruikt wordt,
dient de adresteller hiervan ook mee gered te worden.

TMPCNT
TSAVE
AUXRGO
AUXRG1
ACCUHG
ACCULO
STATUS

Opbergplaats voor de externe-memory counter
Opbergplaats voor het T-register
Opbergplaats voor auxilIary register 0
Opbergplaats voor auxilIary register 1
Opbergplaats voor de upper bits van de accumulator
Opbergplaats voor de lower bits van de accumulator
Opbergplaats voor het status-register
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6. Beschrijving van de programma-modules

Nadat de structuur van net programma in hoofdstuk 3 uitgelegd is
en aIle variabelen besproken zijn, zijn nu aIle programma-modules
aan de beurt. Bij de bespreking Hordt de volgorde aanhouden waarin
de modules ook in de listing (zie bijlage 2) voorkomen. Het
verdient aanbeveling deze listing tesamen met dit hoofdstuk te
bekijken, omdat er verschillende keuzes gemaakt zijn die voort
komen uit specifieke eigenschappen van de TMS 32010 processor.

6.1 Het analyse- en resynthesefilter

Deze filters moeten voor ieder inkomend sample, dus iedere 10 ms,
een keer uitgevoerd kunnen worden. Elk filter bestaat uit p
identieke filtersecties, dus het is mogelijk een loop te program
meren waarin aIle filtersecties afgewerkt worden. Veel economische
is het om p keer de programmacode voor een filtersectie op te
nemen. Dit bespaart het ophogen en testen van de loopvariabele.
Een kleine besparing (zie ook figuur 2./3) is ook dat filtersectie
p maar voor de helft berekend hoeft te worden, omdat het backwards
prediction-error-filter niet gerealiseerd hoeft te worden. Het
blokschema wordt dan:

(begin J
.It

doorschuiven aIle
vertragingselementen

J,
bereken adres van
filtersectie 1

en spring ernaartoe

I

.:
I filtersectie p-31

J
~J,

I filtersectie p-21
.1
~J,

I filtersectie p-l I
.1
1-

I filtersectie p I
-*-

(..=nd)

fig. 6./1: blokschema van analysefilter
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Er kunnen zoveel filtersecties in het programma ingevoegd worden
a]s gewenst. Door een variabele sprongopdracht te gebruiken hoeven
deze niet allemaal uitgevoerd te worden. Het label MAXORD bepaalt
hoeveel filtersecties er in het programma aanwezig zijn. Tijdens
het programmaverloop wordt pas beslist hoeveel ervan daadwerkelijk
uitgevoerd worden.

In het blokschema herkennen we een groep instructies die een
aantal keer achter elkaar in het programma terecht moeten komen.
De gebruikte macro-assembler heeft de mogelijkheid om conditioneel
de volgorde waarin regels geassembleerd worden te laten varleren.
Het is zelfs mogelijk om een loop te maken, zodat de assembler een
aantal keer de zelfde regels assembleert. Binnen een macro kunnen
de pseudo-instructies .SET, .NOP en .IF voor deze controle zorgen.
De structuur ziet er als voIgt uit:

LP_CNT
LP_TOP

.SET

.NOP
< te
.SET
.IF

ORDMAX-l

herhalen instructies >
LP_CNT-l
LP_CNT.GT.O LP_TOP

In de eerste twee regels worden twee lokale macro-labels gedefini
eerd. LP_CNT is de loopvariabele, die aangeeft hoeveel keer de
loop nog uitgevoerd moet worden. LP_TOP is een label die verwijst
naar de plaats waar, in geval van herhaling, de assembler verder
moet gaan. In wezen doet de .SET-instructie het zelfde als de EQU
instructie, maar met de .SET-instructie ontstaat geen foutmelding
als later de waarde van het label gewijzigd wordt. De zelfde
relatie is er tussen een label zonder en met de .NOP-instructie.

Na het blok waarin de te herhalen programma-tekst voorkomt, wordt
het label LP_CNT met ~~n verlaagd. In de .IF-instructie wordt door
de assembler getest of LP_CNT groter dan (.GT.l a is. 20 ja, dan
wordt verdergegaan bij het label LP_TOP.

In de i- filtersectie moet berekend worden:

(

SAMPLE)

B(Il

Hierin is B(Il de inhoud van het I- vertragingselement van het
filter. Eerst berekenen van de nieuwe waarde van SAMPLE gaat niet,
want de oude wa~rde ervan is nog nodig voor de berekening B(Il.
Hetzelfde geldt wanneer eerst B(Il berekend wordt. Omdat het
P-register in de processor gebruikt kan worden om een resultaat
van een vermenigvuldiging op te slaan en de Accumulator (Accl het
resultaat van een optelling, is hiervoor een oplossing mogelijk
zonder gebruik te maken van een extra hulpvariabele. In pascal zou
het er als voIgt uit komen zien:
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Ac:c: .-.-
P .-.-
SAMPLE .-.-
Btl) .-.-

SAMPLE + K(I) * B(I);
K(I) * SAMPLE;
Ac:c:;
B(I) + P;

Voor de p. filtersec:tie treedt het probleem niet op, omdat
hiervoor B(p) niet berekend hoeft te worden:

SAMPLE := SAMPLE + K(P) * B(p);

De twee interne register die gebruikt worden voor de indirec:te
adressering, ARO en AR1, hebben ieder een eigen taak. ARO bevat
steeds het adres van B(I) en AR1 dat van K(I). Bij het begin van
filtersec:tie I wordt verwac:ht dat de c:oeffic:ient K(I) al aanwezig
is in het T-register van de proc:essor. Na afloop ervan moet het T
register alvast de c:oeffic:ient K(I+1) bevatten, ter voorbereiding
op de volgende filtersec:tie.

Voordat aIle filtersec:ties berekend worden, worden de eenheids
tijdvertragingen uitgevoerd. Dit gaat als voIgt:

B( P ) ·- B(p-1)j·-
B(p-1) ·- B(p-2);·-

B( 1 ·- B( 0 ) ;.-
B( 0 .- SAMPLE;.-

B(O) is eigenlijk een hulpvariabele om de ingangswaarde van SAMPLE
te onthouden, welke waarde bij de volgende aanroep in B(1)
terec:htkomt. Voor deze ac:tie, het lezen van een geheugenplaats en
sc:hrijven naar het volgende adres kent de TMS 32010 een spec:iale
instruc:tie DMOV. Nu is het slec:ht een instruc:tie die een aantal
keer herhaald moet worden en dan is de hierboven besc:hreven
c:onstruc:tie om een loop te c:onstrueren niet nodig. De assembler
kent namelijk de pseudo-instruc:tie REPT, waarmee de volgende
programma-regel een aangegeven aantal maal herhaald kan worden.
Dit lukt dus aIleen wanneer er slec:hts een instruc:tie gerepeteerd
moet worden.

De zelfde struktuur als van het analysefilter heeft de programma
tekst van het resynthesefilter, aIleen staan de filtersec:ties in
de omgekeerde volgorde, en de eenheidstijdvertragingen zijn opge
nomen in de filtersec:ties:
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bereken adres van
filter"sectie p-1

spring naar
berekende adres

fig. 6./2: blokschema van resynthesefilter

De i- filtersectie van het resynthesefilter is ook te schrijven in
de vorm van een matrixvermenigvuldiging, maar nu kan de eenheids
tijdvertraging ermee gecombineerd worden:

(SAMPLE) :=
(K ~ I1 -K: I) (SAMPLE)

BII+ll BI I )

Of in pascal:

BII+ll ·- BII) + KI I) * SAMPLE;·-
SAMPLE ·- SAMPLE + KI I ) * BII);·-

Hier is het iets anders geimplementeerd, want ook hier is een
tussenvariabele nodig om tijdelijk de inhoud van de accumulator
1= het sample) te onthouden. Wanneer eerst BII) gecopieerd wordt
in BII+1) kan daarna BII) gebruikt worden als hulpvariabele:

Acc ·- Acc -·-
BII+ll ·- BI I ) ;.-
BI I) ·- Acc;·-
BII+ll ·- BII+ll·-

KII) * BII);

+ KII) * BlI);

Het berekenen van het adres van de filtersectie begint met het
ophalen van het adres van de laatste filtersectie ILANA1 resp.
LSYN1) naar de accumulator. Daarna wordt de filterorde vermenig
vuldigd met het aantal instructies binnen de sectie, en dit wordt
van de accumulator afgetrokken. Het sprongadres wat 20 berekend is
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wordt op de programmastack gezet met PUSH. De eigenlijke sprong
wordt uitgevoerd met de RET-instructie, eigenlijk de afsluiting
van een subroutine. Deze instructie doet precies wat gewenst is,
namelijk een adres van stack halen en laden in de program-counter.

De definitie van de macro van het analysefilter luidt:

AFLTER MACRO ~FLTORD,~FLTCF,~DELAY,~SAMPLE

Het n~·-teken betekent dat de variabelen lokale variabelen zijn,
die bij de macro-expansie vervangen worden door namen uit het
programma. De betekenis is:

~FLTORD

~FLTCF

~DELAY

~SAMPLE

De filterorde-1
Adres van K(l), de eerste filtercoefficient. De andere
coefficienten K(2) tim K(p) moeten volgen na K(l) op
opeenvolgende adressen.
Beginadres van de geheugenplaatsen gereserveerd voor de
vertragingselementen van het filter. De geheugenplaatsen
~DELAY tim ~DELAY+ORDMAX mogen niet door andere
programmadelen gebruikt worden.
Geheugenplaats waarin voor aanroep het ingangssample
verwacht wordt, en waarin het uitgangssample van het
filter terechtkomt.

Het zelfde geldt voor de macro SFLTER, maar hier zijn de geheugen
plaatsen ~DELAY tim ~DELAY+ORDMAX-1 gereserveerd voor eigen
gebruik.

6.2 De initialisatie

Begonnen wordt met het setten van de overflow-mode. In deze mode
wordt bij het optreden van een overflow bij een optelling of
aftrekking de accumulator geladen met +1 211 (931). Bij een
underflow wordt de accumulator geladen met -1 (931). In een aantal
routines wordt hiervan gebruikt gemaakt, omdat niet op het
optreden van een overflow getest hoeft te worden.

Daarna wordt de filterorde geinitialiseerd op de waarde van
FORDE-l, maar deze waarde komt tijdelijk in ARl te staan. De
volgende stap is namelijk het clearen van het interne data
geheugen van de processor, die met nullen gevuld wordt. Hierbij
zou de waarden van FLTORD weer verloren gaan, wanneer deze niet
gered wordt.

Wanneer de initialisatie gestart wordt van af het label RESTART,
dan wordt het zelfde gedaan, aIleen wordt FLTORD verlaagd en niet
opnieuw geinitialiseerd. Het gevolg is dat het programma helemaal
opnieuw begint, maar met een een lagere filterorde dan de vorige
uitvoering. Wanneer de processor in tijdproblemen komt wordt, door
naar RESTART te springen, opnieuw begonnen, maar nu is de kans
groot dat de processor het weI aankan. Dit zou een aantal maal
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achter elkaar op kunnen treden, waneer de filterorde veel te groot
gekozen is. Door het programma te onderbreken en
FLTORD te bekijken kan in een oogopslag gezien
programma in tijdmoeilijkheden kwam, en welke
programma weI aan kan.

de waarde
worden of
filterorde

van
het
het

Vervolgens komt de initialisatie
MAXINT, INDICA en ROUND, die al
hoofdstuk. Voor de constante
ingewikkelder, want:

van de constanten EEN, MINUS,
besproken zijn in het vorige

FACTOR is de berekening wat

FACTOR = SCALEC I leffectieve Msamples/blok)

Deze FACTOR wordt in de module CALSCF gebruikt om RIO) te
normaliseren op het aantal samples in een blok. Eigenlijk moet
voor het effectieve aantal samples ingevuld worden de maximale
waarde die RIO) ooit kan bereiken, oftewel de waarde van RIO) als
aIle samples de waarde +1 hebben. Dit houdt in het kwadrateren van
de window-functie en het optellen van de samples van het
resultaat. Dit is precies wat in de initialisatie-routine gebeurt.
Daaarna wordt FACTOR berekend door de deling in bovenstaande
formule uit te voeren.

Daarna komt de initialisatie van het externe memory. Het cyclische
buffer wordt gecleared, omdat hierin nog geen samples aanwezig
zijn. De eerste ruimte voor de blok-informatie wordt aIleen
gecleared als de analyse-optie aanstaat, omdat dat geen gebruik
gemaakt wordt van eerder opgeslagen blok-informatie.

De initialisatie van het A.I.B.-board, met name het mode-register
en de sample-rate-klok, is bewust tot het laatst bewaard, omdat nu
de klok meteen gestart kan worden. Dit is de enige plaats in het
programma waar poort 0 en poort 1 aangesproken worden. Het
mode-woord wordt geschreven naar poort 0 en de sample-rate
lconstante RATE) naar poort 1. Vervolgens wordt de A/D-omzetter
gelezen, om de INT-lijn te resetten. De uitgelezen waarde wordt
verder niet gebruikt. Door het enablen van de interrupt is de
processor klaar om op commando van de sample-klok de interrupt
routine te starten.

6.3 Berekeninq van de autocorrelatiecoefficienten

De kern van deze berekening is de
eigenlijke berekening uitvoert. De
verscheidene malen aanroept neemt
berekening, het copieren van samples
window-functie op zich. Daarom voIgt
routine UPDAUC.

subroutine UPDAUC, die de
module CALAUC die UPDAUC

het initialiseren van de
en het realiseren van de

nu de bespreking van de
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Van belang voor UPDAUC zijn het algemene gebied in het data
geheugen van de p~ocessor voor opslag van samples, en een gebied
in het externe memory voor de opslag van de autocorrelatiecoeffi
cienten. Omdat het datageheugen van de processor niet groot genoeg
is om het gehele blok te herbergen wordt het blok verdeeld in een
aantal subblokken die er weI in passen. UPDAUC berekent de lokale
autocorrelatiecoefficienten van een zo'n subblok, en telt dit op
bij de tot nu toe berekende autocorrelatiecoefficient. De
variabele TELLER geeft het aantal samples in het sub-blok aan.
Deze samples zijn aanwezig in het interne data-geheugen in het
volgende formaat:

Adres

o

TELLER-l

TELLER

inhoud

<- laatste sample van sub-blok

<- eerste sample van sub-blok

<- laatste sample van vorige sub-blok

fig. 6./3: Sample-formaat voor de routine UPDAUC

De variabele RESADR wijst naar een adres in het externe
geheugen waar de opslag van RIO) begint. Op lagere adressen
de hogere autocorrelatiecoefficienten, als voIgt:

data
staan

Adres

RESADR RIO) low
RIO) high

inhoud

32-bits RIO)

RESADR-2 Rll) low
RIll high

32-bits RIll

fig. 6./4: Indeling externe memory voor de routine UPDAUC
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Voor aanroep van UPDAUC moet het interne data-geheugen de samples
van een sub-blok bevatten en de laatste p samples van het vorige
sub-blok (p = de filterorde). TELLER geeft de grootte van het sub
blok aan. Na aanroep zijn de autocorrelatiecoefficienten in het
externe memory opgehoogd met de autocorrelatiecoefficienten van
het sub-blok. Het schema van de routine UPDAUC ziet er als voIgt
uit:

Laad beginwaarde loopcounter (ARO)
voor aflopen elke R(I)

Laad adres eerste sample
(= 0 keer vertraa d) in AR!

Ophalen RII) uit het externe geheugen
Redden van ARO en AR! in KLAD! en KLAD2

Acc :=

laad loopcounter IARO) voor
aflopen aIle samples

nee

Schrijf Acc naar ext. memo

Terughalen loopcounter en adres
eerste vertraagde sample

nee

ja

fig. 6./5: blokschema van UPDAUC
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Het formaat waarin R(O) tIm R(p) opgeslagen zijn is afwij~end van
wat normaal gebrui~elij~ is. Ais de 32 bits uit de accumulator
gesplitst worden in twee 16-bits woorden, voor het gema~ H en L
genoemd, is bit 15 van H een te~enbit, maar bit 15 van L niet. Er
geldt dan:

Acc = H + L * 2-" met -1 < H ~ 1
o < L ~ 2

Hierbij is de accumulator gedacht in signed Gl31-formaat, H in
signed Gl15 en L in unsigned Gl15. Later moeten de 32-bits waarden
genormaliseerd worden, en hiervoor is een 32-bits vermenig
vUldiging nodig, terwijl de processor slechts een signed 16-bits
vermenigvuldiging ~ent. De vermenigvuldiging zal dus gesplitst
moeten worden, maar hierbij is een moeilij~heid dat bit 15 van L
geen te~enbit is. Het blij~t eenvoudiger om een andere splitsing
te ~iezen waarbij Lwei een te~enbit heeft.

Stel dat we voor de waarde van H de afgeronde waarde van Acc
nemen. Dus wanneer bit 15 van Acc gelij~ is aan 0 doen we het
zelfde als boven, maar is bit 15 gelij~ aan 1 dan moet hierbij een
opgeteld worden. De afrondingsfout is dan een signed getal, en
deze ~an in L gezet worden. Nu ~an opgeschreven worden:

Acc = H + L * 2-1• met -1 < H ~ 1
-1 < L ~ 1

Dit formaat is ge~ozen voor R( I ) , zoals dat in het exter·ne
geheugen opgeslagen is.

In UPDAUC is van belang dat de binnenste loop zo snel mogelij~

doorlopen wordt, omdat deze loop het meeste re~enintensief is. De
optelling en de vermenigvuldiging ~osten ieder een machine-cycle
(0,2 ~s), en het testen van de loop-variabele ~ost 2 machine
cycles. Op deze manier ~ost deze loop dus 4 cycles per sample per
coefficient. Op de re~eninstructies ~an niet bespaard worden maar
weI op het testen van de loopvariabele. I~ heb de afspraa~ gemaa~t

dat het aantal samples in een sub-blo~ een veelvoud van 4 moet
zijn. Dan hoeft slechts om de 4 samples ge~e~en te worden of aIle
samples al geweest worden, dus deze test ~ost 2 cycles per 4
samples. De tijd dat het programma in deze loop spendeert is
teruggebracht van 4 naar 2,5 cycles per sample per coefficient,
dus een besparing van 37%. De beper~ing die opgelegd is aan het
aantal samples is voor mijn toepassing geen en~el bezwaar.

Het blo~schema van CALAUC wordt:
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maak elke R(I) := 0

copieer samples van linker
flank in interne geheugen met
toepassing van gewichtsfactoren

wacht tot aIle samples
van het blok in het
c clische buffer staan

copleer samples van een subblok
in het interne geheugen

nee

'a
wacht tot aIle samples van
de rechter flank in het
cyclische buffer staan

copieer samples van rechter
flank in interne geheugen met
toepassing van gewichtsfactoren

fig. 6./7: Blokschema van CALAUC

Een window-functie die met CALAUC gerealiseerd kan worden heeft de
volgende vorm:

3\ .. 2
'.'.

..--r-:------:""-----:----....,. .

subbloknr.:

fig. 6./6: onderverdeling van een window van 160 samples
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Hie~bij is als voorbeeld een bloklengte van 160 samples genomen,
en een window met 40 uitbreidingssamples. Te herkennen zijn een
linker-flank met een cosinus-vormig verloop, een middengedeelte
(dat samenvalt met het blok zelf) met een rechthoekig verloop en
een rechter-flank ook met een cosinusvormig verloop. Het midden
gedeelte is weer opgesplitst in 3 subblokken, omdat het niet in
zijn geheel in de processor past.

De constante WINDOW geeft aan uit hoeveel samples de linker- en
rechterflank bestaan. Door deze constante 0 te maken gaat het
window over in een rechthoekig window. In dat geval wordt de
berekening van de linker- en rechterflank overgeslagen.

De opdeling van het centrale gedeelte van het window hangt af van
het label SMPMAX, die de maximale subblok-Iengte aangeeft. De
waarde van dit label (nu 60) hangt af van het aantal vr'ije
geheugenplaatsen in het interne RAM. Wanneer het label HALFORD
vergroot wordt, om hogere filterordes toe te laten, gaat dit ten
koste van de vrije ruimte in de processor, zodat het window in
kleinere subblokken onderverdeeld zal worden.

Voor de autocorrelatiecoefficienten wordt een gebied in het
externe memory gebruikt wat later overschreven gaat worden met de
filtercoefficienten en het error-signaal. Wanneer de analyse uit
staat, mag niet naar het externe geheugen geschreven worden, omdat
hiermee oude blok-informatie verstoord wordt. In die situatie
wordt het hele module overgeslagen, behalve het wachten tot aIle
samples van het blok in het cyclisch buffer staan.

6.4 De module SCAUC

Deze module vermenigvuldigt R(O) tIm R(p) met
rondt ze af tot op 16 bits nauwkeurigheid.
afgeleid uit R(O) als voIgt:

F = (1 - 2-11 ) I ( R ( 0 ) + 2-11 )

een factor
De factor F

F, en
wordt

Wanneer R(O) hiermee vermenigvuldigd wordt ontstaat een waarde net
iets kleiner dan 1. Omdat de anderen coefficienten R(I) allemaal
kleiner zijn dan R(O) ontstaat er zeker geen overflow, en zijn
aIle coefficienten zo goed mogelijk geschaald. De factor F is in
unsigned Q16-formaat, maar de processor kent slechts een signed
vermenigvuldiging. Daarom wordt gewerkt met een andere factor T,
waarvoor geldt:

T = 2 * F - 1
F = <T + 1) I 2

-1 < T ~ 1
o < F :$ 1

(Q15)
(Q16)

In de praktijk houdt dit slechts het inverteren van het tekenbit
in, omdat de vermenigvuldiging met 2 gedaan wordt door over te
gaan van Q16 naar Q15-formaat. In plaats van vermenigvuldiging met
F moet iedere R(I) vermenigvuldigd worden met (T + 1) I 2,



-48-

oftewel:

AUCOR ( I) : = ( T * R(!) + R(!) ) / 2

Hierin staat de factor T gewoon in het T-register van de
processor. Het resultaat hiervan moet ingevuld worden in de
generatormatrix die gebruikt wordt in het Schur-algoritme.
Hiervoor zijn in de data-ruimte van de processor twee arrays
AUCOR[O •• p] en KPMIN[O .. p] gedefinieerd, welke de twee rijen van
de generatormatrix bevatten.

6.5 De module FLTRCO

Het blokschema hiervan is:

LPCNTR := FLTORD
voor berekening aIle K(I)'s

Bereken nieuwe generatormatrix
en dus nieuwe TELLER en NOEMER

nee

Ber'eken E(p)

fig. 6./7: blokschema van module FLTRCO

De generatormatrix bestaat uit twee rijen, die in de vectoren
AUCOR(I) en KPMIN(I) opgeslagen worden. In het Schur-algoritme is
voor de aanpassing van de generatormatrix een matrixvermenig
vuldiging en een shift van de eerste rij (= de vector AUCOR(!»
nodig. In plaats van het doorschuiven van de vector is het
handiger om in plaats daarvan een soort uscheve" matrixvermenig
vuldiging te implementeren, waarin rekening met deze verschuiving
is gehouden. In het Schur-algoritme worden de matrix-elementen bij
de voortgang een voor een gelijk aan 0, maar omdat deze elementen
later toch niet meer gebruikt worden is het niet nodig deze te
berekenen. De vektor KPMIN(I) kan zelfs gebruikt worden om de
berekende K(I)'s in op te slaan (vandaar die naam).
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Bi j het begin van de routine ziet de gener·atormatr i x er zo uit:

(Ro R1 Rz Rp )G =
Ro R1 Rz Rp

en TELLER de
worden. Deze
Dit element

is bewaard

Eerst krijgt NOEMER de waarde van element (1,1)
waarde van element (2,2), zodat K(I) berekend kan
K(I) wordt meteen in matrixelement (2,2) geschreven.
is nog weI nodig in de berekening, maar de waarde
gebleven in TELLER. De matrix wordt dan:

( Ro R1 Rz Rp )G =
Ro K1 Rz Rp

Nu kan de nieuwe waar·de voor element (1,1) berekend wor·den, met:

AUCOR(O) := AUCOR(O) + K(1) *TELLER;

De nieuwe waarde voor element (2,3) kan weI berekend worden,
eerst moet de oude waarde gered worden, omdat deze waarde
gebruikt wordt. Hiervoor wordt weer TELLER gebruikt:

maar
nog

TELLER := KPMIN(p-2);
KPMIN(p-2) := TELLER + K(I)*AUCOR(I);

De matrix wordt dan:

G =
Rz +K 1 *R 1

Nu hebben we de situatie dat element (1,1) en element (2,3)
berekend zijn en de oude waarde van element (2,3) staat in TELLER.
Door ep de zelfde manier element (1,2) te berekenen en TELLER te
gebruiken voor opslag van de oude waarde van element (2,4) kan de
nieuwe waarde van element (2,4) berekend worden. Hetzelfde geldt
ook veor de rest van de matrix.

Als op deze manier de hele matrix geweest is, ziet hij er zo uit:

G =
Rz +K 1 *R 1
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Daarna wordt K(2) berekend door element 12,3) en element 11,1)
resp. in TELLER en NOEMER te zetten, en de deel-routine uit te
voeren. Het resultaat komt op plaats 12,3) in de matrix:

G = (Ro+K1*R1 Rp-z+K1*Rp-1 Rp - 1 Rp )

Ro K1 Kz R3 +K 1*R z Rp+K 1*Rp - 1

In de loop die al deze elementen afwerkt wordt AR1 gebruikt voor
het adresseren van een element uit de eerste rij lAUCORlI», en
ARO uit de tweede rij lKPMINlI». Omdat element 12,p) zich bevindt
in geheugenplaats 0 van de processor, kan hierop getest worden om
de loop te beeindigen.

Volgens de theorie kan KlI) in absolute waarde nooit groter worden
dan 1, zodat geen speciale voorzorgen nodig zouden zijn om te
voorkomen dat TELLER groter wordt lin absolute waarde) dan NOEMER.
Omdat tijdens de matrixvermenigvuldigingen voortdurend afgerond
wordt, geldt dat niet in de praktijk. Wanneer zo'n fout optreedt
is dat dUidelijk hoorbaar aan de uitgang in de vorm van een
scherpe tik. Stel dat de fout optreedt bij de berekening van KlI),
dan zijn hiermee KlI+1) tIm KIp) ook onbetrouwbaar, zodat het
resultaat niet meer te voorspellen valt.

De oplossing hiervoor is, om als KlI) dreigt boven de 1 of onder
de -1 te komen KlI) gelijk te maken aan O. Dit is geimplementeerd
binnen de routine DELEN. Immers de fout treedt meestal op bij een
van de laatste filtercoefficienten, en deze hebben in de praktijk
de neiging om in de buurt van 0 te liggen. Het voordeel is dat
zonder problemen verder gerekend kan worden aan de eventuele
volgende coefficienten.

Het berekenen van de restenergie Elp) is eenvoudig, omdat
na afloop van het Schur-algoritme in de matrix aanwezig
plaats 11,1), oftewel in AUCORlO). Dit wor·dt:

AUCORlO) := AUCORlO) + Klp)*TELLER

Elp-1)
is op

De generatormatrix is uiteindelijk gevuld met de restenergie Elp),
de genormeerde RIO), en aIle coefficienten KlI) als voIgt:

G =
x x

Kz

Hierbij staat X voor een waarde die niet meer gebruikt kan worden
voor verdere berekeningen. Dit zijn de elementen die bij het oor
spronkelijke Schur-algoritme uit de matrix geschoven werden. Dit
algoritme en de achtergrond ervan is beschreven in hoofdstuk 2.
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6.6 De module CALSCF

De bedoeling van deze module is een schaalfactor te berekenen,
waarvan het kwadraat evenredig is met het gemiddelde vermogen van
het error-signaal. De evenredigheidsconstante (SCALEC) moet
onafhankelijk zijn van het aantal samples in een blok en ook van
de coefficienten K(l). Begonnen wordt met het uitrekenen van het
kwadraat van deze schaalfactor, en aan het einde van de routine
wordt een vierkantswortel-routine SQRT aangeroepen om de wortel
hieruit te trekken.

Gegeven is de 32-bits-waarde R(O), die opgeslagen is in twee
16-bits woorden ROHlGH en ROLOW in het zelfde formaat als gebruikt
in de routine UPDAUC. Dit maakt dat 32-bits vermenigvuldigingen
gesplitst kunnen worden in twee aparte 16-bits vermenigvuldi
gingen, waarvan het resultaat met de juiste verschuiving opgeteld
kan worden. De evenredigheidsconstante SCALEC en het effectieve
aantal samples in een blok zijn tijdens de initialisatie al in
geheugenplaats FACTOR gezet. Door R(O) te vermenigvuldigen met
FACTOR wordt tegelijkertijd vermenigvuldigd met SCALEC en gedeeld
door het effectieve aantal samples in het blok:

R(O) := R(O) * SCALEC I (eff. #samples/blok)
wordt: R(O) := R(O) * FACTOR

Hierbij is R(O) in Q22-formaat en FACTOR in Q15-formaat, zodat het
resultaat bestaat uit 48 bits in Q37-formaat. Dit wordt eerst
teruggebracht naar Q32-formaat (5 plaatsen naar rechts schuiven),
om het weer in 2 woorden op te kunnen slaan. Voor de tijdelijke
opslag van het meest significante woord wordt de kladvariabele
KLAD1 gebruikt.

Nu bevatten ROLOW en ROHlGH samen een waarde die evenredig is met
het vermogen van het ingangs-signaal, maar gewenst is het vermogen
van het error-signaal. Hiervoor geldt:

p

p.rr = Pin *11 (1-K 1Z)
,: I

Dit produkt waarin aIle K(l)'s voorkomen is uit de berekende
restenergie, zoals deze in het Schur-algoritme voorkomt, te halen,
want hiervoor geldt:

p

Ep = Ro._or• * f1 (1-K 1Z)

,::: 1

Dus R(O) moet nog vermenigvuldigd worden met Ep en gedeeld door
ROt_or., oftewel resp. de elementen (1,1) en (2,1) uit de generator
matrix. De vermenigvuldiging geeft geen problemen, maar de deling
weI. Er moet immers een 48-bits positief getal (47-bits + teken)
gedeeld worden door een 16-bits positief getal, waarvoor ook de
deling in tweeen gesplitst moet worden. Ais resultaat worden 32
bits verwacht. Begonnen wordt met een normale deling, welke de
eerste 16 bits van het resultaat levert (16 lower bits van Ace.),
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samen met de rest (16 higher bits van Acc.). Door deze 16 bits van
het resultaat op te slaan en de 16 minst significante bits van de
input van de deling hiervoor in de plaats in de accumulator te
zetten, is de accumulator klaar om de deling opnieuw te starten
voor de berekening van nog 15 bits.

Bij het combineren van de twee woorden die samen het deelresultaat
vormen onstaat sign-extension in de accumulator. Dit wil zeggen
dat bit 30 van het resultaat ook op de plaats van het tekenbit
(bit 31) komt te staan, hoewel het getal altijd positief is. Bij
de routine SQRT heeft de waarde van dit tekenbit geen enkele
invloed op het resultaat. Het 0 maken van het tekenbit mag dus
weI, maar als het niet gebeurt wordt normaal het getal beschouwd
alsof het positief is.

In SQRT wordt van het 32-bits getal een 16-bits vierkantswortel
berekend, en dit getal wordt gebruikt in de interrupt-routine.

6.7 De module WRKI

In deze module wordt eerst de schaalfactor in het hiervoor
gereserveerde blok in het externe geheugen geschreven. Het gere
serveerde blok wordt aangewezen met de variabele RESADR. Daarna
worden in een loop de reflectiecoefficienten K(II in groepen van
twee afgerond op B bits en gecombineerd tot een 16-bits woord, wat
ook naar het externe geheugen geschreven wordt. Deze gegevens in
het externe memory zijn nu afgewerkt, zodat ze bij het begin van
het volgende blok overgenomen kunnen worden door de interrupt
routine. Het hoofdprogramma kan alvast beginnen met de berekening
van de linker flank van het volgende window, waarvan de samples in
ieder geval al in het cyclisch buffer staan.
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6.8 De interrupt-routine INTSR

Voor het blokschema van de interrupt-routine verwijs ik naar
figuur 3./3.

Bij het starten van de interrupt-routine, wat op bijna ieder
moment kan gebeuren, mag de inhoud van de interne registers van de
processor niet verstoord worden. Het zelfde geldt voor de externe
memory-counter, omdat het externe memory zowel door de interr-upt
routine als door het hoofdprogramma gebruikt wordt. AIleen het
P-register is een uitzondering, omdat er geen instructies zijn om
dit register te laden met een bepaalde waarde.

Het P-register dient om er het resultaat van een vermenigvuldiging
in op te slaan. Met dit resultaat kunnen drie dingen gebeuren,
namelijk het laden in de accumulator, optellen bij of aftrekken
van de accumulator. De afspraak is in mijn programma dat de
instructie na iedere vermenigvuldiging (MPY of MPYK) het P
register verwerkt (met PAC, APAC, SPAC, LTA of LTD). De waarde in
het P-register mag daarna niet meer gebruikt worden. De processor
hardware is namelijk zodanig dat meteen na een MPY of MPYK
instructie geen interrupt op kan treden. Als het P-register
gebruikt wordt meteen hierna, kan de inhoud hiervan nooit door de
interruptroutine verstoord worden, terwijl de interrupt-routine
toch gebruik mag maken van de vermenigvuldiger. Redden van het
P-register is, door deze voorzorg in het hoofdprogramma, niet
nodig.

Redden van het T-register gaat niet rechtstreeks, omdat hiervoor
geen instructie bestaat. Door een vermenigvuldiging met de
constante 1 komt de inhoud van het T-register in het P-register
terecht. De PAC-instructie copieert de inhoud van het P-register
in de accumulator, zodat nu wegschrijven ervan naar TSAVE weI
mogelijk is.

Het schrijven naar de D/A-omzetter en het lezen van de A/D
omzetter spreekt voor zich. Daarna wordt de waarde BLKCNT-l naar
de expansion poort (PA3) geschreven. BLKCNT is de variabele die
bijhoudt hoeveel samples uit het blok nog niet binnen zijn. Bij
het laatste sample van het blok heeft deze variabele de waarde 0,
zodat de waarde -1 naar poort 3 geschreven wordt. Het tekenbit van
deze waarde, die verschijnt op pin 18 van connector Pi, wordt dus
1 als het laatste sample van een blok op de D/A-omzetter staat.
Hierop wordt de oscilloscoop getriggered, zodat het begin van het
scherm ook samenvalt met het begin van een blok. Hierdoor zijn
eventuele onregelmatigheden aan het begin van het blok, door
aanpassing van de filtercoefficienten, goed te zien.

Voordat het sample in het cyclische buffer geschreven wordt, wordt
eerst een eventuele offset ervan afgetrokken. In wezen is dit een
eerste orde hoogdoorlaatfilter. In pascal ziet het er als voIgt
uit:
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:= SAMPLE - OFFSET;
OFFSET + HULP/256;

HULP
OFFSET :=

In wezen is dit een filter met een kantelfrequentie van 1/256 deel
van de sample-frequentie, dus 10kHz/256 = 39,1 Hz. Omdat zich in
de frequentieband onder de 40 Hz geen belangrijke spraak-infor
matie bevindt lijkt me dit een goede waarde. Door deze filtering
is de D.C.-component in ieder geval uit het signaal verwijderd.

De variabele HULP bevat nu de waarde die naar het externe geheugen
geschreven moet worden, maar eerst moet het bijbehorende externe
memory-adres (DELAY) verlaagd worden. Eerst wordt de inhoud van de
externe geheugenplaats gelezen in SAMPLE, waarna HULP in de zelfde
plaats weggeschreven kan worden. Omdat het buffer twee bloklengtes
lang is, komt elk sample na 2 blokken weer uit het cyclisch buffer
te voorschijn om verder verwerkt te worden. Op deze manier is dus
een vertraging gerealiseerd van twee bloklengtes. Dit is voldoende
om aIle berekeningen in het hoofdprogramma, die parallel
uitgevoerd worden met de filtering, op tijd klaar te hebben.

Daarna komt het analysefilter, wat eventueel overgeslagen wordt
afhankelijk ervan of de analyse-mode aan of uit staat. Het
resultaat van het analyse-filter wordt gedeeld door de schaal
factor op 4 bits (3 + teken) nauwkeurig. Deze afronding blijkt in
de praktijk nauwelijks gevolgen voor de spraak-kwaliteit te
hebben, maar het maakt weI een efficientere opslag van het error
signaal mogelijk. Deze geschaalde 4-bit error-samples worden in
groepen van 4 opgeslagen in het externe geheugen voor eventueel
later gebruik.

Ieder error-sample wordt ingevoerd in een module die de
error-codering verzorgt. Deze module levert een nieuw
signaal, wat niet noodzakelijk veranderd hoeft te zijn, en
ingangs-signaal dient voor het resynthesefilter.

verdere
error

wat als

In het programma worden drie verschillende soorten afrondingen
gebruikt, te weten de normale afronding, symmetrische afronding en
afronding naar O. Het verschil is weergegeven in figuur 6./8:

normale afronding

~

2

2
-, .. 2 -I

2 3

-2
-,

symmetrische afronding afr'onding naar' 0

fig. 6./8: definitie van verschillende afrondingsfuncties
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De symmetrische afronding wordt geimplementeerd met de zelfde
elementen als de normale, aIleen in een andere volgorde. De
normale afronding betekent eerst 1/2 erbij optellen, en dan de
fractionele bits 0 maken. Symmetrische afronding betekent eerst de
fractionele bits 0 maken en vervolgens 1/2 erbij optellen. De
afronding naar 0 houdt in het 0 maken van de fractionele bits, en
als het getal negatief is er nog 1 bij optellen.

Voor de error-codering worden de verschillende mogelijkheden
weergegeven in het volgende diagram:

ja

random
generator

SAMPLE
ERRSUM :=

ERRSQRS :=
ERRSQRS 

SCALEC*SAMPLEz

fig. 6./9: De error-codering
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In deze module worden de error-samples verdeeld in kleine groepen.
Het aantal samples binnen een groep kan vast zijn of variabel. Bij
een vaste groeplengte wordt de variabele SMPERC gebruikt om het
aantal samples van de groep bij te houden dat nog niet geweest is.
Wanneer een variabele groeplengte gekozen wordt is het iets
ingewikkelder. Het vermogen van het geschaalde error-signaal is
1/SCALEC, zodat SCALEC*SAMPLEz een gemiddelde waarde 1 heeft. Aan
het begin van een nieuwe groep wordt de variabele ERRSQRS geladen
met NSGRP+1 (= het aantal samples van een groep). Bij ieder nieuw
error-sample wordt van ERRSQRS de waarde SCALEC*SAMPLEz afgetrok
ken, en wanneer de waarde negatief wordt is het einde van de groep
bereikt. ERRSQRS wordt dus gemiddeld met 1 verlaagd, zodat de
gemiddelde groeplengte NSGRP+1 is. Echter de groeplengte hangt af
van de waarde van SAMPLE, zodat op plaatsen waar SAMPLEz groot is
de groeplengte kleiner is dan NSGRP+1, en omgekeerd.

Het sample wat geleverd wordt door de error-codering krijgt een
waarde 0 als het sample niet de laatste van een groep is. Voor het
laatste sample van een groep zijn er twee mogelijkheden. Of weI het
ingangssample verschijnt aan de uitgang, of weI de som van aIle
samples binnen de groep. De tweede mogelijkheid geeft in de
praktijk de beste resultaten. In het volgende hoofdstuk wordt
uitgelegd waarom. Het geleverde sample wordt afgerond aan de hand
van de constante ROUND, die als masker gebruikt wordt. Er is een
keuze tussen symmetrische afronding en afronding naar O. Het
verschil hiertussen is aIleen hoorbaar bij sterke afronding (op 1
of 2 bits) van het error-signaal.

De error-codering kent nog twee mogelijkheden die helemaal los
staan van het bovenstaande. Wanneer ROUND positief of 0 is dan
levert deze module een uitgangssignaal wat helemaal onafhankelijk
is van het ingaande error-signaal. De module werkt dus als
signaalgenerator voor het resynthesefilter. De bedoeling hiervan
is om de nauwkeurigheid van de reflectiecoefficienten te kunnen
beoordelen, zonder last te hebben van het error-signaal. De twee
signalen die mogelijk zijn, zijn een random signaal (ROUND=O) en
een periodieke puIs (ROUND>O). In geval van een periodieke puIs
geeft ROUND de amplitude en NSGRP+1 de periodetijd aan.

De random-generatior levert steeds een sample met de waarde +0,5
of -0,5. Dit is eenvoudig te implementeren met behulp van een
cyclisch schuifregister. Een andere verdeling, zoals een uniforme
of normale verdeling, is ook niet nodig omdat aIleen de auto
correlatiefunctie invloed heeft op het spectrum. Er wordt gebruik
gemaakt van een cyclisch schuifregister met 16 elementen:
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fig. 6./10: Een pseudorandom-generator

Voor dit schuifregister wordt de variabele SEED gebruikt. De
machine-code hiervoor is zeer effecient door de barrel-shifter in
de processor en de automatiscne sign-extension bij het laden van
de accumulator. De implementatie zou als voIgt kunnen luiden.
Eerst wordt SEED een plaats verschoven in de accumulator gel aden.
Door de sign~extension komt bit 15 van SEED te staan in bits 16
tIm 31 van de accumulator. Door het hoge deel van de accumulator
te ANDen met 9 (binair 1001) en daarna de XORen met het lage deel
van de accumulator wordt de nieuwe waarde van SEED berekend. Om
het random gedrag te verbeteren wordt bij iedere aanroep ook nog
SEED geXORed met SAMPLE. Immers SAMPLE is op zich zelf al een
random waarde die echter afhangt van het ingangssignaal. Deze
extra XOR-instrucie zorgt ervoor dat al na een paar samples het
register een volledig andere waarde kan bevatten, zodat het gedrag
volledig onvoorspelbaar wordt. Elk bit wat geleverd wordt hangt
dus weI van SAMPLE af, maar ook van vorige waarden van SAMPLE via
SEED. Dit gedrag is echter zo onvoorspelbaar dat het signaal voor
ons volledig random in de oren klinkt.

Na het synthesefilter wat al besproken is komt nog de module
GETCOEF, welke aIleen uitgevoerd wordt bij het laatste sample van
een blok. Ee~st wordt getest of het hoofdprogramma al klaar is.
Zoniet dan wordt gesprongen naar het label RESTART, zodat het
programma opnieuw gestart wordt met een een lagere filterorde. Dan
wordt een nieuwe schaalfactor en nieuwe reflectiecoefficienten uit
het externe memory gehaald, afgerond volgens de tabel RTABREF
(symmetrische afronding) en ingevuld in de filters. Daarna wordt
gekeken of het cyclisch buffer geheugenplaats 0 bereikt heeft, en
FLAG krijgt het adres waar het hoofdprogramma het eerste sample
van het blok in het buffer kan vinden. Het enige werk wat nog rest
voor de interrupt-routine is het herstellen van de interne
registers, wat gebeurt vanaf label EINDSR.
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6.9 De vier~antswortel-routine SQRT

Beschouw de vergelij~ing:

x = yz + R

waarbij X, Y en R gehele getallen groter of gelij~ aan 0 zijn. De
oplossing van deze vergelij~ing, waarbij X gegeven is, is niet
unie~. Wanneer echter gevraagd wordt naar die waarde van X
waarvoor R zo klein mogelijk maar positief is, dan is X de
vierkantswortel van Y naar beneden afgerond naar de dichtst
bijzijnde gehele waarde. De gegeven vergelijking is equivalent
met:

X = (Y+!)Z + R - 2*Y - !

Oftewel wanneer we een paar (Y,R) hebben die aan de vergelijking
voldoet, dan voldoet ook het paar (Y+!,R-2*Y-!) eraan. Willen we
echter die oplossing waarbij R de kleinst mogelijke waarde heeft
maar positief is, dan moet gelden dat R-2*Y-!<O of R-2*Y ~ O. We
kunnen nu het probleem anders formuleren:

Gegeven: een waarde X en de vergelijv.ing:

X = yz + R

Gevraagd: waarden voor Y en R die aan deze vergelijking voldoen
waarvoor bovendien moet gelden dat:

Het algoritme om deze oplossing te vinden begint met X=Y=R=O. Voor
deze waarden voldoen zowel de vergelijking als de ongelijkheid,
maar X moet iedere waarde kunnen hebben. Daarom wordt steeds de
waarde van X aangepast en Y en R opnieuw bepaald zodanig dat de
vergelijking en de ongelijkheid blijven gelden. Wanneer het lukt
om X gelijk te maken aan de input waarvan de wortel berekend moet
worden bevat Y automatisch het gevraagde resultaat.

We passen X, Y en R als voIgt aan:

X ·- 4*X + c; met 0 ~c~ 3·-
R ·- 4*R + c;.-
Y ·- 2*Y;.-
Invullen in de vergelijking leert dat ook deze nieuwe waarden aan
de vergelijking voldoen, maar niet noodzalijk aan de ongelijkheid.
Wanneer R groter is dan 2*Y dan moet van R de waarde 2*Y+!
afgetrok~en worden en bij Y moet ! bijgeteld worden. Door de
grenzen van de verschillende variabelen bij te houden wordt
duidelij~ dat deze correctie slechts een keer uitgevoerd hoeft te
worden. Het volgende pascal-gedeelte laat dit zien:
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x .- 4*X + Ci {O ~ C=5: 3}.-
R .- 4*R + Ci {O ~ R~ S*V+3}.-
V .- 2*Vi {O ~ R ~ 4*V+3}.-
if R > 2*V then

begin R ·- R - 2*V - 1 i {O S R ~ 2*V+2}·-
V ·- V + 1 i {O ~ R ~ 2*V}.-

endi

Door deze procedure te herhalen een steeds een andere waarde van C
te gebruiken kan X gelijk gemaakt worden aan iedere gewenste
waarde. Steeds moeten de twee meest significante bits uit de
invoerwaarde geschoven worden en in C ingevuld. Wat nog opvalt is
dat de waarde van X nergens in de routine gebruikt wordt, dus deze
variabele kan gewoon weggelaten worden.

In principe is bovenstaande routine rechtstreeks te implementeren.
Maar omdat op twee plaatsen in de routine de variabele V gebruikt
wordt moet V twee keer opgehaald en weer weggeschreven worden. Om
deze reden wordt de vermenigvuldiging van V met 2 uitgesteld, en
binnen de if-statement geplaatst. De procedure wordt dan:

R .- 4*R + Ci.-
if R > 4*V then begin R ·- R-4*V-1;·-

V .- 2*V+1i.-
end

else V ·- 2*Vi·-
In mijn geval moeten 15 bits van de uitkomst berekend worden,
zodat dit gedeelte 15 keer uitgevoerd moet worden. In de
assemblertaal-routine is VRESULT de waarde V en REST de waarde R.
De 32-bits invoerwaarde bevindt zich in ROLOW en ROHIGH.

De efficientie van deze methode is het beste te illustreren door
een vergelijking met een deling. Een deling wordt uitgevoerd met
een schuif-aktie en een conditionele aftrekking. Voor de
vierkantswortel-routine moet over twee bits verschoven worden,
naast een conditionele aftrekking. Dus het aantal operaties komt
ongeveer overeen met een deling. Dit is een zeer goed resultaat
vooral als het vergeleken wordt met iteratie-methoden, zoals de
Newton-iteratie.

Het idee voor deze methode is gehaald uit een artikel in het
tijdschrift BVTE [13]. In dit artikel wordt een andere weg gevolgd
om tot de methode te komen, maar het resultaat is identiek. Ook
wordt hierin behandeld hoe de methode te gebruiken is voor hogere
machts wortels.
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6.10 De deel-routine DELEN

Bij deze deelroutine ben ik uitgegaan van de routine zoals
beschreven in de TMS-32010 User's guide, par. 5.1.3.3. Echter op
vier punten is de routine gewijzigd. Ten eerste is in mijn geval
NOEMER altijd positief, dus hiervan hoeft de absolute waarde niet
bepaaaid te worden. Ten tweede wordt het resultaat niet afgerond
naar 0 maar wordt er normale afronding toegepast. Ten derde wordt
getest of de absolute waarde van TELLER groter is dan noemer. Ais
dat zo is heeft delen geen zin, en de routine wordt meteen
beeindigd met 0 als resultaat. Zie hiervoor ook paragraaf 6.5. Ten
vierde staat na afloop van de routine het negatieve resultaat in
de accumulator. Dit bespaart het gebruik van de variabele QUOTNT
en blijkt bovendien minder instructies te kosten. Het negatieve
resultaat wordt gebruikt omdat meestal de waarde van
-TELLER/NOEMER nodig is, en dit bespaart het inverteren in het
hoofdprogramma.

Om de afronding toe te lichten beschouw ik eerst twee positieve
getallen TELLER en NOEMER die op elkaar gedeeld moeten worden. Om
dit juist af te ronden moet berekend worden:

TRUNC16( TELLER/NOEMER + 2- 16 )

Hierbij is de funcie TRUNC16 een functie die de afkapping op 16
significante bits verzorgt. Dit is precies gelijk aan:

TRUNC161 (TELLER + 2- 16*NOEMER)/NOEMER)

Dus in plaats van achteraf optellen van 2- 16 kan ook vooraf NOEMER
in het minst significante deel van de accumulator geladen worden.
De afronding op 16 bits gebeurt al automatisch omdat de deling
maar 16 bits levert.

Een test op een overflow wordt gedaan door NOEMER van de absolute
waarde van TELLER af te trekken. Is het resultaat negatief dan
wordt er weer NOEMER bij opgeteld en wordt verder gegaan met de
deling. Zo niet dan wordt 0 in de accumulator geladen en de
routine beeindigd.

Voor het conditioneel inverteren van de uitkomst van de deling
wordt de ABS-instructie gebruikt. Eerst worden bits 15 tIm 31 van
de accumulator 0 gemaakt (AND MAXINT) en -TELLER in het hoge deel
van de accumulator geladen. Wanneer TELLER negatief is heeft de
ABS-instructie geen gevolg, maar is TELLER positief dan wordt de
accumulator geinverteerd. De minst significante 16 bits van de
accumulator bevatten nu het gewenste deelresultaat. Het hoge deel
van de accumulator bevat de absolute waarde van TELLER, maar dit
is verder niet van belang. Dit gebruik van de ABS-instructie maakt
de routine sneller en bespaart de variabele QUOTNT.
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7. Beoordelinq van de analyseresultaten

Het totale systeem zoals dat tot nu toe besproken is levert in de
praktijk goede resultaten. WeI zijn in de afleiding- van de
verschillende formules veronderstellingen gedaan die in de
praktijk niet helemaal juist zijn. Dit heeft invloed op de
kwaliteit van de geresynthetiseerde spraak. Ook de data-reductie
die veroorzaakt wordt door de verdere error-codering heeft een
vermindering van de spraak-kwaliteit tot gevolg. In dit hoofdstuk
zullen verschillende aspecten besproken worden die hierbij een rol
spelen.

7.1 Kenmerken van het error-signaal

Een mogelijk spraa~signaal met
weergegeven in figuur 7./1.
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fig. 7./1. Een spraa~signaal met het bijbehorend error-signaal
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Het error-signaal heeft in de praktijk een vorm die lijkt op een
ruis-signaal met enkele delta-pulsen. In dit voorbeeld zijn er
elke periode van 8 ms twee pulsen te zien, met een verschillende
amplitude. Een verklaring hiervoor is af te leiden uit de manier
waarop het signaal geresynthetiseerd wordt.

Uit het error-signaal, met een tamelijk wit spectrum, wordt m.b.v.
het resynthesefilter het oorspronkelijke signaal teruggewonnen.
Dit filter verandert de amplitude van het frequentiespectrum, in
die zin dat sommige componenten versterkt en andere verzwakt
worden. Bij de spraakproduktie van de mens gebeurt het zelfde.
Door de trilling (het openen en sluiten) van de stembanden wordt
de lucht in het spraakkanaal in trilling gebracht. Dit spraak
kanaal zal ook, afhankelijk van de resonantiefrequenties - ook weI
formanten genoemd bepaalde componenten versterken. Als het
resynthesefilter een model vormt voor het spraakkanaal is het
logisch het error-signaal op te vat ten als een model voor de
excitatie door de stembanden.

De trilling van de stembanden ontstaat als voIgt, uitgaande van de
gesloten toestand. Door aanvoer van lucht vanuit de longen neemt
de druk achter de stembanden toe. Bij overschreiding van een
bepaalde druk zullen de stembanden zich plotseling openen,
waardoor een luchtdrukgolf ontstaat. Hierdoor zakt de druk achter
de stembanden weer, zodat ze zich op een gegeven moment weer
zullen sluiten. Dit plotselinge openen en sluiten zal hoofd
zakelijk voor twee drukgolven per periode zorgen. Omdat bij openen
van de stembanden de druk een maximimum heeft, zal de bijbehorende
drukgolf het sterkste zijn. Ik vermoed daarom dat de sterkste puIs
in het error-signaal het tijdstip aangeeft van openen en de tweede
puIs van het sluiten van de stembanden.

Door de stroming van lucht langs de stembanden onstaan ook
turbulenties in de luchtstroom, die een ruisachtig signaal
veroorzaken. Bij stemloze klanken, zoals de "SA en de "F" trillen
de stembanden zelfs helemaal niet. Bij deze klanken bestaat het
excitatiesignaal dus slechts uit ruis. Dit is inderdaad te zien in
het error-signaal, omdat de pulsen dan verdwenen zijn.

Bij de error-codering zal het karakter van het error-signaal
zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Het beste is een zodanige
codering te kiezen dat het spectrum van het uitgaande error
signaal ook zo wit mogelijk is, en dat pulsen in het ingaande
error-signaal zo mogelijk onveranderd doorgelaten worden.
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7.2 Gevolgen van kwantisatie van het error-signaal

Het afronden van het error-signaal kan gezien worden als het
toevoegen van kwantisatieruis aan het error-signaal. Aan de hand
van een voorbeeld kan duidelijk gemaakt worden wat het verschil is
tussen een periodiek en een ruisachtig excitatiesignaal.
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o 1 2 3 't 5" r(kJlz)
fig. 7./2. Spectra van periodieke en ruisachtige spraak

Een periodiek signaal bestaat uit een grondharmonische en hogere
harmonischen. De frequenties van de voorkomende componenten zijn
in dit voorbeeld veelvouden van 125 Hz. De frequentie van de
grondgolf wordt door ons ervaren als de toonhoogte van het
signaal. Het gestippelde spectrum in figuur 7./2 onstaat door het
resynthesefilter met witte ruis te exciteren in plaats van een
periodieke puIs. De klankkleur blijft behouden, maar het signaal
heeft geen toonhoogte meer. Het klinkt alsof de spreker schor is
geworden.

De conclusie hieruit is dat de ervaren klank vooral afhangt van de
omhullende van het spectrum, oftewel de reflectiecoefficienten. De
fijnstructuur ervan geeft aan hoe het error-signaal er uit ziet.
Algemeen blijkt te gelden dat vermindering van het aantal bits
waarmee het error-signaal beschreven wordt nauwelijks gevolgen
heeft voor de klank maar weI voor de natuurlijkheid van de spraak.

Kwantisatie van het error-signaal betekent dat het geresyntheti
seerde signaal bestaat uit het oorspronkelijke signaal plus een
signaal met de zelfde omhullende maar dan ruisachtig. Dus hoe meer
er gekwantiseerd wordt hoe ·schorrer" het signaal gaat klinken.
Omdat het genormeerde error-signaal gekwantiseerd wordt is de
kwantisatieruis evenredig met de signaalsterkte, dus de signaal
ruis-verhouding is onafhankelijk van het signaalvermogen. In de
praktijk blijkt dat er bij afronding tot 3 of 4 bits <inclusief
tekenbit) nog nauwelijks iets van dit effect te merken is. Daarom
is gekozen om slechts 4 bits van ieder error-sample op te slaan
voor de resynthese.
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7.3 Downsamplin9 van het error-signaal

De informatie die aanwezig is in het error-signaal kan omlaag
gebracht worden door de samples in groepen te verdelen en per
groep slechts het laatste sample te gebruiken. Downsampling
betekent dat het error-signaal vermenigvuldigd wordt met een
periodieke puIs, waarvan de periodetijd gelijk is aan het aantal
samples in een groep. Eigenlijk wordt de frequentieband verdeeld
in een aantal subbanden, waarbij de hogere frequentiebanden naar
de basisband getransformeerd worden. In de praktijk geldt weI dat
de belangrijkste informatie over het error-signaal zich in de
onderste frequentieband bevindt (denk aan de toonhoogte). Echter
het is niet zo dat het spectrum er in elke sub-band het zelfde uit
ziet. Wanneer de periodetijd van het spraaksignaal geen geheel
veelvoud is van de groeptijd, ontstaan er in de basisband frequen
tiecomponenten die geen veelvoud zijn van de grondgolf.

Het resultaat is sterk te verbeteren door voor de downsampling
eerst het error-signaal door een laagdoorlaatfilter te halen.
Wanneer bijvoorbeeld een groeplengte van 4 samples gekozen is,
moet dit filter componenten onder de 1,5 kHz doorlaten en
hierboven zo veel mogelijk verzwakken. Het nadeel van zo'n scherp
filter is dat de bandbreedte niet gemakkelijk te varieren is,
zodat een bepaald filter slechts gebruikt kan worden bij een
groeplengte. Daarom is gekozen voor een eenvoudiger filter, een
lopend gemiddelde filter. Nu wordt niet het laatste sample, maar
de som van aIle samples uit een groep gebruikt om als excitatie
signaal voor het resynthesefilter te dienen. De overdracht van dit
filter is weergegeven in figuur 7./4.

o aB

-lfoJB

o 1 2 3 r: (kHz)
fig. 7./4: Overdracht van een lopend-gemiddelde-filter
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Wanneer het aantal samples in een groep gevarieerd wordt,
verandert ook automatisch de kantelfrequentie van het lopend
gemiddelde-filter, omdat het aantal samples waarover gemiddeld
wordt even groot is als het aantal samples in een groep.

De resyntheseresultaten zijn beter geworden
gemiddelde-filter gebruikt wordt. Maar omdat
ideaal is, begint de spraak onnatuurlijk te
groeplengte groter dan 4.

als het lopend
het filter niet
klinken bij een

De verbetering kan ook anders uitgelegd worden, aan de hand van
het error-signaal. De pulsen in dit error-signaal zijn zeer
belangrijk omdat deze de informatie over de toonhoogte geven.
Wanneer normale downsampling toegepast wordt zullen veel pulsen
door de error-codering verwijderd worden, namelijk als de puIs
niet verschijnt als laatste sample van een groep. Met het
lopend-gemiddelde-filter wordt ieder sample doorgelaten, aIleen
niet op het zelfde moment. De pulsen blijven dus in het error
signaal aanwezig, al kunnen ze een paar samples vertraagd zijn •.

Tot slot de variabele grceplengte. Wanneer de groeplengte variabel
is, zijn er in princype de zelfde voordelen als bij een vaste
groeplengte. AIleen geldt nu dat hoe groter het sample, hoe groter
de kans dat hierdoor de groep beeindigd wordt en een volgende
gestart. Dus ook hoe groter de kans dat een puIs onveranderd
doorgelaten wordt. Hiermee is dus nog een extra kleine verbetering
te verwachten. WeI bevat het error-signaal nu extra informatie,
namelijk de lengte van elke groep, dus dit aIleen al geeft een
betere kwaliteit. Het is op dit moment moeilijk te beoordelen of
de toename van informatie opweegt tegen de toename in spraak
kwaliteit.

Ik verwacht dat andere coderingen, waarbij in ieder geval de
periodetijd een beschrijvende variabele moet zijn, tot een meer
natuurlijke spraak zullen leiden bij een nog lagere bitsnelheid.
Zie hiervoor ook het artikel van Maksym [81.
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7.4 Invloed van windowvorm 00 de verstaanbaarheid

Bij de autocorrelatiemethode wordt verondersteld dat de autocorre
latiecoefficienten berekend worden over een oneindig aantal
samples. Echter vooraf wordt eerst de samplerij vermenigvuldigd
met een window-functie, wat een fout veroorzaakt in de
berekeningen. Deze fout hangt af van de gekozen window-functie.
Stel dat het periodieke signaal met het spectrum van figuur 7./2
vermenigvuldigd wordt met een rechthoekig window van 16 ms. De
Fourier-getransformeerde van deze windowfunctie is getekend in
figuur 7./3.

300~so~ooIro100

fig. 7./3 Spectrum van rechthoekige

o

Vermenigvuldiging van twee functies komt in het frequentiedomein
overeen met convolutie van de spectra. In dit voorbeeld heeft
convolutie van het spectrum uit fig. 7./2 met dat uit fig. 7./3
geen invloed omdat het spectrum van de windowfuncitie de waarde 0
heeft bij frequenties die een veelvoud van 125 Hz bedragen. AIleen
wordt elke voorkomende frequentiecomponent omgezet in een smalle
frequentieband. Omdat de omhullende van het spectrum hierdoor
nauwelijks verandert heeft dit geen noemenswaardige gevolgen voor
de berekening van de reflectiecoefficienten.

In de praktijk is het nooit zo dat het window precies een geheel
aantal keer de periode van het spraaksignaal omvat. Over het
algemeen zal dus het gebruik van een windowfunctie een uitmidde
lend effect hebben op het spectrum van het spraaksignaal. De
grootte van dit effect hangt af van twee kenmerken van de window
functie.
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Het spectrum van de windowfunctie bestaat uit een hoofdlob en
zijlobben. De hoofdlob heeft vooral gevolgen wanneer het spraak
signaal een scherpe resonantiepiek heeft. Deze piek kan namelijk
nooit smaller worden dan de breedte van de hoofdlob. De breedte
van de hoofdlob is omgekeerd evenredig met de windowbreedte.
Hieruit voIgt dat hoe meer samples gebruikt worden in de window
functie, hoe beter ook scherpe resonantiepieken gemodelleerd
kunnen worden.

De zijlobben in het spectrum van de windowfunctie moeten, om het
uitmiddelend effect zo veel mogelijk te beperken zo laag mogelijk
zijn. Dit kan door geen rechthoekig window te gebruiken, maar de
scherpe hoek en van deze functie af te ronden. Over het algemeen
geldt hoe vloeiender de functie, des te kleiner de zijlobben.
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7.5 Conclusies en aanbevelingen

Bij de berekening van de filtercoefficienten zijn er geen
problemen. Er is al gebleken dat het van belang is een
windowfunctie te nemen die zo veel mogelijk samples omvat, en een
zo vloeiend mogelijk verloop heeft. Maar wanneer de window-Iengte
minstens een of enkele perioden van het spraaksignaal omvat, heeft
verandering van de windowvorm nauwelijks meer invloed op de
kwaliteit. Het te groot maken van de windowlengte heeft tot gevolg
dat snelle veranderingen in de klank niet goed gevolgd kunnen
worden. Het lijkt mij hierdoor niet verstandig om erg grote
windows, van meer dan 200 samples te nemen. Een ander bezwaar van
grote windows is de toename van de vertragingstijd, die immers
twee bloklengtes bedraagt. Deze vertragingstijd begint ook bij
bloklengtes vanaf de 200 samples merkbaar te worden. Een goede
keuze lijkt mij hierom een bloklengte van 160 samples.

De codering van het error-signaal is nog het zwakke punt van de
schakel. Welliswaar lukt het om de informatie-inhoud van het
errorsignaal te verminderen met behoud van een redelijke verstaan
baarheid, maar dit gaat ten koste van de natuurlijkheid van de
spraak. Ook als het resynthesefilter met witte ruis of een perio
dieke puIs geexciteerd wordt blijft het redelijk verstaanbaar.

Het toepassen van reductie van de sampletijd van het error-signaal
(downsampling) geeft bij een besparing van een factor 4 al
merkbare vervorming, zelfs al wordt het lopend-gemiddelde-filter
toegepast. De variabele groeplengte geeft nog een kleine ver
betering, maar te weinig om van een succes te spreken. Een echt
goede error-codering zal gebruik moeten maken van het feit dat het
spraaksignaal vaak periodiek is, en zo'n codering zal de periode
tijd als parameter moeten gebruiken.

Een kleine vermindering in het aantal bits, waarmee de filter
coefficienten beschreven worden is te verkrijgen door de
reflectiecoefficienten niet uniform te kwantiseren. Het beste
kunnen de kwantisatieniveaus in de buurt van de -1 en +1 dichter
bij elkaar liggen dan rond de O. In plaats van de schaalfactor zou
ook de logarithme ervan gebruikt kunnen worden om het vermogen van
het error-signaal aan te geven. Hiermee zijn er geen 16 bits meer
nodig voor de schaalfactor.
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Tenslotte wil i~ mijn dan~ uitspre~en voor de mogelij~neid die mij
geboden is, mijn afstudeerproject binnen de va~groep EEB te
vervullen. In net beginstadium neeft Ir. 3.3. Verboven de
begeleiding op zicn genomen, waarvoor i~ nem nartelij~ dan~. De
prettige samenwer~ing met nem is voor mij mede een stimulans
geweest om de L.P.C.-tecnnie~ te doorgronden en in de pra~tij~ toe
te passer..

Wegens net vertre~ van Ir. Verboven van de universiteit, is de
begeleiding in januari 1987 overgenomen door Prof. van Bo~hoven.

Oo~ nem ben i~ zeer er~entelij~ voor de geboden nulp en aandacnt.

I~ noop dat i~ met dit project een bijdrage neb
de ~ennis binnen de va~groep EEB over digitale
in net algemeen, en de toepassing van een
processor in net bijzonder.

mogen leveren aan
signaalverwer~ing

digitale signaal-
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Bijlage 1: Files 00 net HP 64000 ontwikkelsysteem

De command-file TERM is bedoeld om net werkstation in de terminal
mode om te scnakelen. Deze file bevat de volgende commando's:

commando
terminal
yes
no
no
• L ..

"04H
T_nex
no
16
16
XON_XOFF
OOH
11H
13H
o

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

betekenis
terminal mode
auto linefeed
geen local echo
niet wachten op echo tijdens uploaden
download start sequence
Reinde source filen karakter
tektronix formaat
geen prompt sequence
processor databus breedte (bits)
kleinste adresseerbare eenheid (bits)
XON-XOFF protocol tijdens terminal mode
upload prompt karakter
XON kar·akter
XOFF karakter
delay tijd na XOFF, tijdens download.
twee lege regels, om EVM-menu te genereren.

baud range * 16
aut. R5T off

even parity
parity enabled
7 data-bits

Het instellen van de baud-rate en andere opties gebeurt op de HP
64000 m.b.v. dipswitcnes:

5chakelblok 54:
bit 1 = 0] 1 stop-bit
bit 2 = 1
bit 3 = 1
bit 4 = 1
bit 5 = 1]
bit 6 = 0
bit 7 = 1
bit 8 = 1

5chakelblok 55:
bit 1 = 0 RT5 low
bit 2 = 0] : Baudrate =
bit 3 = 1
bit 4 = 1
bit 5 = 1

9600

Op het EVM-board is de instelling aanwezig in een EPROM, in voetje
U58. Voor de twee poorten P1 en P2 wordt de instelling bepaald
door de geheugenplaatsen )008E en )008F. Deze adressen krijgen de
inhoud )A2 in plaats van )42. Het n)n-teken duidt aan, dat de
getallen hexadecimaal zijn weergegeven. Voor de betekenis van de
afzonderlijke bits zie de EVM user's guide, bIz. 2-30 en 2-31.
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Het programma LPC:source, waarvan de listing in bijlage 2 staat,
levert na assembleren en linken de file LPC:absoluut. De inhoud
van deze file is in een EPROM geprogrammeerd en in het EPROM
voetje op het EVM-board gezet. Dit houdt een flinke tijdsbesparing
in, want copieeren van de inhoud van de EPROM naar de RAM van de
processor kost nog geen seconde. Het uploaden van de file
LPC:absolute kost ongeveer een halve minuut.

De file DEMO:source bestaat uit twee regels te weten:

run INIT_LPM
TERM

-)

-)
opstarten EVM-board
overgaan in terminal-mode

INIT_LPM is een programma geschreven in pascal,
opdrachten verstuurt naar het EVM-board, waardoor
geinitialiseerd wordt, het programma gecopieeerd, een
gezet op adres >E3 en het LPC-programma opgestart. Dit
ziet er als voIgt uit:

dat enkele
het board
breakpunt
programma

"HOST"
$EXTENSIONS ON$
PROGRAM INIT_LPMj
CONST CR = *13j
VAR INRS,OUTRS:TEXTj

CH :CHARj
I :INTEGERj

BEGIN
RESET(INRS,'rs232')jREWRITE(OUTRS,'rs232')j
TIMEOUT(INRS,200); {MAXIMAAL 4 SECONDE WACHTEN OP INPUT}
WRITE(OUTRS,'ACKjINITjEiPROMiREADiQUITiSBjE3iCLEAR',CR);
FOR I := 1 TO 3 DO REPEAT READ(INRS,CH) UNTIL CH='?';
WRITE(OUTRS,'EX!',CR)i
REPEAT READ(INRS,CH) UNTIL CH='?';

END.

De eerste regel bevat een aanwijzing voor de compiler, dat het
programma geschreven is in HOST-pascal, een pascal-dialect op het
HP 64000 sjsteem. De tweede regel geeft aan dat enkele pascal
extensions toegestaan zijn. De functie TIMEOUT is namelijk geen
standaard-functie.

In HOST-pascal mag voor communicatie met de rs232-poort geen
gebruik gemaakt worden van READLN en WRITELN. In plaats daarvan
moet het <CR>-karakter (ASCII-karakter 13) behandeld worden als
ieder ander karakter.

Na het openen van een input- en een output-file met de rs232-poort
(INRS en OUTRS) wordt de timeout van de inputfile ingesteld op 4
seconde. De TIMEOUT-functie werkt namelijk met eenheden van 1/50
seconde, zodat 200 eenhede gelijk zijn aan 4 seconde. Op het
verzenden van een <CR> naar het EVM-board reageert dit board door
een menu terug te zenden. Het pascal-programma wacht tot het
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laatste karakter van deze terugmelding ('?') teruggezonden is.
Komt deze melding niet binnen 4 seconde, dan onstaat een
timeout-error en het programma wordt onderbroken. Dit kan gebeuren
als het EVM-board uit staat of nog niet gereset is.

Vervolgens komt de verzending van de volgende opdrachten aan het
EVM-board:

ACK
INITiE
PROM
READ
eUIT
SBiE3
CLEAR
EX!

:instellen in Tektronix-formaat
:board initialiseren met gebruik van extern clock-signaal
:ga naar PROM-sub-menu
:copieer inhoud EPROM naar RAM
:terug naar hoofdmenu
:set breakpunt op geheugenplaats E3
:reset waarde van interne registers van processor
:herhaalde uitvoering van assemblertaal-programma

Het uitroepteken wil zeggen dat de voorafgaande regel (='EX') na
uitvoering niet uit het input-buffer van het EVM-board gewist
wordt. Door het indrukken van de spat ie-balk wordt de regel in het
input-buffer opnieuw uitgevoerd.

Als deze commando's verzonden zijn komt het werkstation in
terminal-mode zodat met de hand verdere commando's gegeven kunnen
worden. Uitvoering van het commando in het input-buffer kan
onderbroken worden met de <ESC)-functietoets. Daarna kan met het
MPM-commando (Modify Program Memory) een andere optie gekozen
worden. Bijvoorbeeld:
MPM 5i9 {instellen filterorde op 9}

Opnieuw starten van het assemblertaal-programma gaat weer met het
EX-commando. Verdere te gebruiken commanco's staan in de EVM
user's guide [10]
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'7 *1.1.%%1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1./.1.1.1.1.1./.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.7.1.1.1.1.1.1.7.1.1.1.1.1.7.1.1.1.1.1.7.7.1.7.7.7.7.1.1.7.7.7.1.1.1.1.7.1.1.1.1.1.7.1.1.*
o *
'/ ·x·

I () •
11 *
I? •
13 ;{
14 ·x
'1 ~.:; .'j;

1 (, ·x
1'7 ·x
lOx·
I? ·x·
?O x·
?t );-



LOCATION OBJECT CODF LINE SOlH~CE LINE

r.r.r.r.r.z/././././././././././././././././././././././././././././././././././.z/././././././.
/. BLOKSCHEMA VAN DE INTERRUPT-SERVICE ROUTINE /.
/./././././././././.y.y.y./.y.y.y.y.y.y.y./.y./.y.y././.y.y.y./.y./.y./.y././././././././././././.

:";0 x
~.:;Ci -x

60 ·x·
61 ·x·
6;.:.~ ·x
,':';3 'X'

64 'X'

6~::J ·x·
66 ·x
6'7 x,
60 ·x
6(? -x-

'! 0 x·
'71 x
'!;.'.' ·x·
'73 ·x
'?~ x,

(LABEL>

IN1G[(

Atll~FIl..T

<BIJBEHOREND BLOK>

• REDDEN VAN REGISTERS t
• SCHRIJF D/A CONV. t
I LEES A/D CONV. t

• ANALYSE VERTRAAGDE •
t INGANGSSIGNAAL HET t
t GESCHATTE FILTERCOEF.t

<KORTE OMSCHRIJVING>

REDDEN VAN INTERNE REGISTERS (INCL. T-REG)
SCHRIJF BEREKENDE SAMPLE NAAR D/A CONV.
LEES SAMPLE UIT D/A CONV.

M.B.V. EEN LATICE-FILTER WORDT HET VER
TRAAGDE INGANGSSIGNAAL GEFILTERD.
HET RESULTAAT IS EEN ERROR-SIGNAAL.

(!:)ur~R OUT I NES >

I
'.I
0-
I

t (WORTEL ROUTING) t
... BEREKEN VIERKANTS-t
t WORTEL VAN EEN t
t BINAIR GETAL t
• t

SQRTt
t
ot

IN ...
ot

CORRECTE AFSLUITING VAN INTSR.

TEST OP BLOK-EINDE. ALS HET BLOK AFGELOPEN
IS, DAN HAAL NIEUWE SCHAALFACTOR EN FILTER
COEFFICIENTEN BINNEN UIT HET EXTERNE MEMORY.
DEZE WORDEN INDIVIDUEEL AFGEROND.

VERDERE ERROR-CODERING, OM HET AANTAL BITS
NOG VERDER OMLAAG TE BRENGEN DAN 4 BITS/SAMPLE

M.B.V. EEN LATICE-FILTER WORDT HET SIGNAAL
GERESYNTHETISEERD UITGAANDE VAN DE GESCHATTE
FILTERCOEFF. EN HET BEREKENDE ERROR-SIGNAAL.
ZOWEL DE COEFF. ALS HET ERROR-SIGNAAL
KUNNEN AFGEROND WORDEN.

• UPDATE AUTOCOR-
• RELATIECOEFF.
t UITGAANDE VAN DE
• SAMPLES AANWEIIG
t HET INTERNE RAM

lJPDAUC

t EVENTUELE VERDERE •
t ERROR-CODER INC •

• TERUGHALEN INHOUD I
t INTERNE REGISTERS t
t AFSLUITING INTERRUPT t

• ALS BLOK AFGELOPEN lSI
t DAN OPHALEN NIEUWE t
• SCHAALFACTOR EN t
t FTLTERCOEFFICIENTEN. I

t RESYN1HESE VERTRAAGDEt
• INGANGSSIGNAAL M.B.V,.
t GESCHATTE FIl..TERCOEF,t

t (DEEL ROUTHIE:) t
• DELEN VAN TWEE t
~ 16 BITS GEl ALLEN I
• RESULTAAT WEER GAVE •
~ IN Q15 FORMAAT t

EINDSI~

GFTCOEF

ERI~CODE

!,nlFIL r

DEl..EN

'7~"j oX

'76 x·
T? ·x
'/0 ·x
'7(/ x·

00 ·x
lOll x
8:.'.' x
n,~ x

04 ·x
O:'jx
\]1:> x
lOl7 x
nnx
[1(1 -x
(/0 ·x
'11 x·
(/;;.~ ·x-
'13 x·
'14 ·x
r;~:; -x

'16 x·
'1'7 ·x·
9B 'X'

''19 ·x
100 'X'

1 0 1 ·x·
l02 ·x
103 x·
104 ·x·
1 0 :.ix,
1 [) I:> ·x·
"In'! x
lOB x
109 ·x·
I 1 0 ."
.\ 1 1 ·x
'J'I;:> x
1 "I:~ x



LOCATION OBJECT CODE LINE SOLIR CE L.I NE

I
'.l
'.l
I

IN HET INTERNE MEM AANWEZIG IS.

VAN GENERIITORMIITRIX

VAN GENERATORMATRIX

j ELEYtENT (2,1)
c.:~ ) ~~)

C', OR Df"iAXt'l) "

;ABSDLUUT START ADRES VAN HET PROGRAMMA. 0
;START ADRES VAN HOOFDPROGRAHMA
;START ADRES VAN INTERRUPT SERVICE ROUTINE

;
;MAXIMAIIL AANTAL SAMPLES DAT TEGELIJK
;Mon VFEl..VOUD VAN 4 ZlJN I I I ! I ! ! I !
JAIII MODE WAARDE
jMODE BITS:

BIT n '0 ENABLE SAMPLE RATE CLOCK
BIT 1:0 GMIPLE DEL.AY ~\ODE FOR ON BOIIRD D/A
BIT 2 :~O SAMPLE DELAY MODE FOR EXPANSION DIA
BIT 3 :~1 AUTClMATIC RECEIVE MClDE FOR ON BOARD AID
BIT 4 :' 1 AUTOMATIC RECEIVE MClDE FOR EXPANSION AID
[l IT 5:0 EXT, '1Et-l. ADR. COUNTER COUNTS DOWN
BIT 6 :~o EXT. MEM. ADR. COUNTER COUNTS ON MEM. DATA READS
BIT 7 :~O > EXT. MEM. ADR. COUNTER COUNTS ON MEM. DATA WRITES
BIT 15 TIM 8 : ~OOOO noon > DON'T CARE

; ELEF'IENT (1,1 >
( 1 .?)
(1 JIRDMAX+1> "

;BEGIN COEFFICIENTRUIMTE VODR ANAL. EN RESYNTH.FILTER
;BECIN HULPRUIMTE VOOA IINALYSEFILTER
;BEGIN HULPRUIMTE VOOR RESYNTHESEFILTER

0010H

n
1

ORDI"tAX

n
START
INTSR

ORDI'1AX+l
ORDMAX+?

?*ORDf·,AXt·l

136--3X'ORDMAX
13(,.. ?·xORDMAX
1:\7·-DRDF1AX

6
:?~'HIILFClRD

100 4-0RDMAX

DRG
B
B

E[JIJ
ECH.I
Ci~U

ElW
EQU
EfH)

E(~U

Eell./
EI~U

EI~U

F(~U

EIJU

115 *:y.%7./.%%I.i.i.7.7.%%7.7.7./.7./.7./.7.7././.I.I.X7.r.7.7.r.r.Xr.7.r.Xr.Xr.7.r.7.X7.7.X7.Xr.r.r.XXr.r.X7.XXXXXXXr.XXXXr.XXXr.XXXXXXXXXXXXXXXXXr.7.7.XX
116 ~.

117
1 1 [l

11 9
1?1) oX

121 *~***~**~***** ..*** ..*** ..****************************************************************
122 * *
123 • ENKELE CONSTnNTEN TEN BATE VAN DE INDELING VAN HET GEHEUGEN *
1?4 * Er~ DE INITlIIL.ISnTIE VAN HET A.I.B.-ItOARD. *
'1 ;2~.) ~. *
126 ~ ... x~x ... * ..**** ..************************************************************************
'1 ;?'7 .:(
l?H HM.. FDR l)

129 OR D~IAX

·.UO SMF'M,)X
1 :." 1 *
1.\2 MUDE
135 x·
'134 ·x·
1 3~:"J ·x-
1.\ b ,x
137 ,x
13H .y

I.Y' ·x·
140 x
14" oX

14:? ,X

1 4,,, ·x

1~4 ***XX*~~XXXX*XX¥YX*****XX**X**X***XX****X*******X***** **********************************************

145 .. SlnRT eN FIND AI)RESSEN VAN DATA-ARRAYS IN HET INTERNE RAM-CEHEUGEN VAN DE TMS-320 *
146 x *
147 .. AliCORO TIM AUCORN BE VAT DE EERSTE RIJ VAN DE GENERIITOR-MATRIX *
148 * - VODR AANROEP vnN FLTRCO STIIIIN HIERIN DE AUTOCORRELIITIECOEFF. *
149 .. KPMfNO TIM KPMINN BEVAT DE TWEEDE RlJ VAN DE GENERATOR-MIITRIX *
150 x - VOOR AANROEP VAN FLTRCO STIIAN HIFRIN DE AUTOCORRELATIECOEFF. *
151 • - NA AFLOOP STAAN HIERIN DE REFLECTIECOEFFICIENTEN *
152 **x**xxx*xxx*x**x~*x***xxxx***x****x*****xx*x****x***x********xxxxx*********************************
1~:.:j3 .)(.

1:54 I{PMINO
1 ~:;::; KPHINI
'J :"iI:> KPMH.IN
1:,7 _.
1~50 AUCClRn
1:';;<;> AUCOR 1
160 AUCORN
161 '*'
162 *'*'*******.**.***********************..***************************************************************
163 - ADREGGEN VIIN ARRAYS T.B.V. DE INTERRUPTROLITINE. *
Jh4 • VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET ANIILYSE- EN RESYNTHESEFILTER *
16S •••••***•••** ..****.*••****.*****••**.*******.*••*********************~******.********************.**
166 •
'16'7 F'L.TCE
16f:1 DLMIA
169 DI._~:;nl

1711 'X'
1'71 ...***** .. *..*••*..*********** ..****.*****'*'**************************************************************

<Il(llH'

<OIlO!»
<0 0 (I r:: >
<001,?)

<00(11,
<0 I) (i f'
( (111 IC

(0000
<0001
<00 I)C

(OO("P
<0')70>
<(1071)\

00110 F</O(1003£<
OOO? F90001E[



LGCArION OBJECT CODE LINE BOURCE LINE

• ADREBSEN VAN LOCALE VARIABELEN IN DATA-PAGE 0 (VAN DE TMS-320) *
• VOOR GEBRUIK IN HET HOOFD PROGRAMMA *
•••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••*••••••*.*•••***************************************~.*
·x

·x·
••••••••••••••*.~••••••••••••••••••••***••*••••••••*••••••••****.*.********.*.*•••***••*********.*••
• "DRI::~:;~:lI::N VAN CL.OBAlE VARIABELEN IN DATA-PACE 0 (VAN DE TMS-320) j(.

x VOOR CEDRUIK IN HET HOOFD PROCRAMMA *
xXX*X.~*x~~~xX~**X~******~***X**~*****K**¥*~***~**~*** ***********************************************..

I
.....
00
I

VERMOGEN VAN HET ERROR-SIGNAAL

;BEVAT DE FILTERORilE
;BEVAT DE WAARilE 1
IBEVAT DE WAARDE -1
;BEVAT DE WAARDE 3276'7 (OF 1-2"16 IN (15)
;MASKER VOOP AFRONDING VAN SAMPLE
;INDICATIE-WAARIl[
;EV[NREilICHEIIlSFACTUR T.B,V. HET GEMIDDEL.DE

;ADRES VOOR WECSCHRIJVEN VAN FILTERCOEFFICIENTEN
;FLAG OM TE ZIEN Dr BLOK AFGEL.OPEN IS

;LEAST-SIGN. WORD VAN RO
;MOST-SIGN. WORD VAN RO
;BEVAT DE NOEMER WAARDE VOOR EEN DELING (Q15-FORMAAT)
;BEVAT TUSSENRESULTAAT BIJ VIERKANTSWORTEL-ROUTINE
;KLADRUIMTE 2
;BEVAT DE TELL.ER WAARDE VOOR EEN DELING (Q1S-FORMAAT)
;BEVAT REST BIJ VIERKANTSWORTEL-ROUTINE
;KLADRUHITE 1
;LOOPCOUNTER OM BIJ TE HOUDEN HOEVEEL FILTER COEFFICIENTEN BEREK END

;BEWAAR SOM VAN LA!\TSTE BAMPlES VAN EEN GROEP SAMPLES (Q12-FORMAAT)
:REW"AR SUM VAN LAATSTE SAMPL.ES VAN EEN CROEP GEKWADRATEREERD (Q8-FORMAAT)
;OPSLACPLAATS VUOR 4 ERRORSAMPL.ES
;SCHATTINC VAN DE OFFSET IN HET INGANGSSIGNAAL; VOOR DE OFFSET-COMPENSATIE
;SEED-WAARilE VOOR RANDOMCENERATOR
;SCHAAL.FACTOR VOUR INTERRUPTROUTINE
;EXTEPN ADRES WAAR VOLCENDE 4 ERROR-SAMPLES TE VINDEN 1IJN
;COLJNTER VOOR "ANTAL SAMPLES IN BLOK
;VERTRAGINGSBUFFER-ADRES-COUNTER
;HLJLP-WAARilE TEN B"TE VAN DE INTERRUPT SERVICE-ROUTINE
;TIJDELIJKE OPSL.ACI"LAATS VOUR EEN SAMPLE
;COUNTER OM AANTAI.. NIET CEBRUIKTE ERROR-SAMPLES EIJ TE HOUDEN

ILOC+1?
CDNST
CON~:;T+l

CONSTI·;!.
COH!:,T+3
COt"~;I +4
CnN~:)T+'.'.i

CON~:;T+6

BMPMAX··ORDMAX
LOCAL
LOCAL.+·j
LOCAL+;~

MOE MER
NOFMER
UlCAL+3
TELLER
LOCAL··4
LOCAL+;;;

LDCAL··6
CI.. OBAL
CLOBAL+l

CLO[l(,L+?
ILOC
.l.L(lC+1
1LOC+2
IUlCI3
ILUC+4
noc I':'
ILOC+6
JLOC+?
II...UC+U
I LDC+'1
ILllC+".!O
ILClC+l1

EI.JlJ
EQU
EIJU
[fJLJ
ElJU
ErJU
[lJll
El~LJ

[IJIJ
EIJU
[rJU

EI~U

EIJU
EIW
EQU
E(~U

EfJU
EIW
EfJU
EIJU
Fl;IU

[iJU
[\JU
LIJU
EI~U

E(JlJ
FIJI..!
EIJU
[IJU
EIJU
ElJU
EI;,U
EQU
EfJU

x
CllNST
FLTOR!)
LLN
MINLJ~,

h(,X I "JT
1?IlUt-!D
.l.ND.l.C(l
I· (',CI OR..

LOCAL
ROLOW
I~OH[CH

t·'DEMER
YP ["!'lULl
KLc,D?
lELLI'.:I<
fiE!,I
I( I...I"D 1
LI"CNTR

I.LOC
EI~ I~ !:;UM
EF~ R!:;UP!,
VIEI~ER

UEF~:;ET

~;EEil

~3CtIL r
EXTE(iI)l~

I~LI(CNT

DELAY
HUlP
~:;A~1PLE

~:;t1PEr~c

.)f

•••• x**.*.**•••x~x•••*•••••• x•••••••••••** •••*••••••••x••••••••••••••••*•••••••*••••••**••*.***.****
• ADRESSEN VAN CUNSTANTEN IN DATA-PACE 0 (VAN DE IM8-320) •
x IN CEBRUIK ZOWEL IN HET HOOFDPROGRAMMA ALS DE INTERRUPT-ROUTINE *
*x*xx***x**~x*xx~*x****xx*****x******~x*x~xxxx**xxx*~x **********************************************

CLU[lAl
RE~,!\DR

[I..rOle
•
****¥~x****~~*x**x*~*~****x********xxxxxxxx**yy**x***x *x**xx*****************************x*********x

.• (1j)IIE~;!:;E~' lJAN CEHEIICEN PL."AT~:;CN It-! D(iT"l-PACE 0 (VAN DE TMS-·320) j(.

• VOUP CEBRUIK IN DE [NfERRUPT SERVICE-ROUTINE *
***~~****x*x*xx*********x****~**~*x*x~x*x**¥****x~~***********************x*************************

."

;>13
?14
?"l ~j

:.:.' 16
::.' .I. '7
::' 11J
?'.19
;:;:'0
:?? I

1 'J;?
173
1'74
1'7":i
"176
"17'7
"1'7B
"1 '7'1
lBO
J 0"1
"1 [L'
I!B
"1n4
J n:':!
"1::16
113'/
"1nn
.lUi.?
.1 '."n
19"1
"19;:>
193
"1 '14
1 'l:i
1?6
1'?'7
j'in

"1 'I?
;:'00
;:>0 ..\.
;'0;:>
?03
;:>04
(.>O:=i
;.:.~06

:' 0 'I
?on
::'0'
;'1 0
;, 1 "1

( 0 I) :";1": )
<oo::.. c
( 0 [I :';n
( 0 (I ,,:iL
( 00:"+
( 1\ 0 f., 0
( [I III:, 1
( II 0 (,;.

(1)040>

«(\ 0 '10 >
( 0 04 ,:.' )
(, fl:) '1 ('I \

( 004(,)
( (I II '1 {'I>
<(1)'1P>
, 0 (I H~)

(004C'
<0 (111) >

( 0 I) :'i 0 )
( 0 (\ 'iii )
<0 I) ::' 1 ;
( I) IJ :.';:' )
( 0n':,3 >
(OO"'i'l >
( I) 0 ';", >
( 0 0"56 >
( (II) ':,'/ >
( 00:',1') >
( OO:'i';»
(OO:'!A>
<Oil;'-.iB>

(004E'
(OIH['
" II f14F



I U!,'11 :ION UBJECT COIlE LINE SOURCE LINE

.---

\

\
TMPCNT EQU 9 ,EXT.RAM,CNT OPBERGPLAATS TIJDENS EEN INTERRUPT
TSAVE EQU 10 jT.REG. OPBERGPLAATS TIJDENS EEN INTERRUPT
AUXRGO EQU 11 ,AUX. REG 0 OPBERGPLAATS TIJDENS EEN INTERRUPT
AUXRC1 EQU 12 JAUX. REG.1 OPBERGPLAATS TIJDENS EEN INTERRUPT
ACCUHG EQU 13 jACCUM.HOOG OPBERGPLAATS TIJDENS EEN INTERRUPT
ACCULG EQU 14 jACCUM.LMG OPBERGPLAATS TIJDENS EEN INTERRUPT
STATUS EQU 15 JSTATUS OPBERGPLAATS TIJDENS EEN INTERRUPT

243
;~44

229 ****************************************************************************************************
230 * DATA-PAGE 1 WORDT TIJDENS DE VOLGENDE ACTIES GEBRUIKT *
231 * - INITIALISATIE (OP 0 GEZET) *
232 * - INTERRUPT ROUTINE: OM DE INHOUD VAN DE INTERNE REGISTERS VAN DE TMS320 TIJDELIJK *
233 * IN OP TE SLAAN, ZODAT DEZE NA AFLOOP VAN DE INTERRUPTROUTINE *
234 * WEER HERSTELD KAN WORDEN *
235 * *
236 * DE GEHEUGENPLAATSEN IN DATA-PAGE 1 ZIJN ALS VOLGT BEZET : *
237 ****************************************************************************************************
238 -x
~~;;9

240
;?41
?42

(0009}
',OOOA}
(OOOle)
(OOOC}
(OOOD>
( OOOD
(OOOF>

2<\6 -x
247 * SSS$$$SS$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
248 x $$$S$S$SS$$ $$$S$$$$$$
249 * $$$$SSS'~S$$ DEFINITIE VAN DE MACRO'S AFLTER EN SFLTER $$$$$$$$$$
250 x SSSSSSSSSS$ $$$S$$$S$$
251 * SIS$S$S$S$$S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$S$$$$$$
?~:j2 ·x-
253 AFLTER MACRO &FLTORD,&FLTCF,&DELAY,&SAMPLE
254 LARK ARO,&DELAY+ORDMAX-1 jARO := EINDADRES HULPTABEL - 1
2~5~j LARK AR1,&FLTCF jAR1:= BEGINADRES FILTERCOEFFICIENTEN
256 REPT ORDMAX-1 ,REPETEER VOLGENDE STATEMENT VOOR I LOP END VAN (ORDMAX-1l TOT 1
257 DMOV *- jB(I+1l:= B(Il
2~;H DMOV -x,AR1 jB( 1 l:= B<lll
259 LT EEN
260 MPYK LANA1 j

261 PAC JACC := LANA1
262 LT &FLTORD jT := FILTERORDE - 1
;:~6;~ MPYK -10 jP := -10 * (FILTERORDE - 1l
264 LTA X+,ARO IT := EERSTE FILTERCOEFF. K(1l,ACC := LANA(FILTERORDE>
265 PUSH jlET BEREKENDE ADRES OP STACK
266 LAC &SAMPLE,15 I
;~67 SACH lH, 1 ,B( 0l: = SAMPLE
268 RET JBRANCH NAAR LANA(FILTERORDEl
269 ***************************************************************************************
270 x ( DIT FILTERSEGMENT WORDT (FLTORDl X UITGEVOERD, EN STAAT (ORDMAX-1l X ACHTER ELKAAR IN HET PROG.MEM. )
271 LP_CNT .SET ORDMAX-1 jASSEMBLEER VOLGENDE REGELS, WAARBIJ I LOOPT VAN 1 TOT ORDMAX-1
::'.7;! LP TOP . NOP I
273 MP Y -J( j P := K( I l * B( I l
274 APAC JACC := SAMPLE + K(ll * B(ll
::'.75 ADD EEN,14 jAFRONDING
276 MPY &SAMPLE IP := K(Il * SAMPLE
277 SACH &SAMPLE,1 jSAMPLE:m SAMPLE + K(ll * B(ll
::'.78 LAC 'I(-,15,AR1 JACC := B(Il
279 LTA *+,ARO JACC. :~ ACC. + P T:- VOLGENDE FILTERCOEFF. K(I+1l
280 ADD EEN,14 jAFRONDING
?01 !3ACH *+,1 IB(I) := B(ll + K(I) * SAMPLE(OL.Dl
::'.82 LAC &SAMPLE,15 JSAMPLE TERUGHALEN IN ACCUMUL.ATOR
283 LP_CNT .SET LP CNT-1
28<\ ,IF LP=CNT.GT.O LP_TOP
285 ***xx******x*x*******xxx*Xx***x***x****************************************************

/

I
'J
-0
I

\



LOCATION OBJECT CODE LINE SOUI~CE LINE

2Bb L.ANAI

::'.BB
;:'09
:,"/0

MPY
APAC
ADD
S!'lCH
~,END

.)0

EEN,14
,J,SAMPLE,1

P :" K(P) .>t B(P)
ACC :" SAMPLE + K(P) ~ B(P)
AFRONDING
S!'lHPLE 1= SnMPLE + K(P) ~ B(P)

,
00
o
I

If' I·' K(l> • [«J)

,ACC I" ACe P
;SCHRIJF B(I) TIJDELIJK 01" PLAATS VAN B(I+l)
;AFIHlNDING
;TUSSENRESULTAAT TIJDELIJK 01" PLAATS VAN B(I)
; I~CC : '" [< ( I )
; I" : ,. K(I) .)0 TUS!,ENRE!,UL.TAAT
;r.r~C, ACC. + I' ; T : .. VOLCENDE FILTERCOEFF. K(I--l)
; MORUNDINC
;UPDATE BO·'·I)
;OPHALEN TUSSENRESUL.TAAT IN ACCUMULATOR

·x

;.:!\?"1 ;1(.

292 .S.II$$$$S$SIIISS' •••••••••I.$•••••••••• , ••$$.$.$••••$""""""'$""""'$"""$$"""""""
;.:.i93 x·
::'.94 SFL.TER MACRO ,J,FLTORD,&FLTCF,,J,DELAY,,J,SAMPLE
:,"1'":; LAr~I( ARO ,,J,DELAY+ORDMAX--l ;ARO I~ EINDnDRES HULPTABEL
::'.96 LT EEN
29'7 MPYK L.SYNl
298 pnc ;ACC :" EINDADRES FILTERROUTINE
299 Ll &FLTORD :T:- FILTERORDE - 1
JOO 11PYK ····11 ;1'," -11 .)0 (FILTERORDE - 1)
101 LT!'l. ;T := B(H) I!'lCC :: BECINADRES EERSTE FILTERSEGMENT
302 PUSH ;IFT DIT BEGINADRFS 01" STACK
J03 Lr~CI, &FI.TCF ;
30~ ADD &FLfORD lAce :~ ADRES VAN B(M)
30~ SnCL x ;SCHRIJF TIJDELIJK 01' PLAATS VAN B(M)
3Db LAP AR1,.-,ARI ;ARI ,e EINDADRES FILTERCOEFFICIENTEN
307 LAC &SAMPLE,15 ;SAMPLE NAAR !'lCCUMULATOR (Q30)
308 MPY. ; P : ".. B (H) .)0 K (~O

309 SPAC ;ACC I~ ACC P
310 Lf X·,ARO ;T : VOLCENDE FILTERCOEFF, K(M-l)
311 REI ;BRANCH NAAR BEGIN!'lDRES EERSTE FILTERSEGMENT
312 **)~***xx**~*~****~***xx*~******x****~***********~*******~******************************
31J. ( DII FILIFRSlGMENT WORDT (FL10RD) X UITCEVOERD, EN STA!'lT (ORDHAX-l) X ACHTER ELKAAR IN HET PROC,HEM, )
314 LP CNT ,SEI ORDMAX-l ;ASSEMBLEER VOLCENDE RECEES, WAARBIJ I LOOpT VAN ORDMAX-l TOT 1
315 LP 101" ,NOP
316 MPY
·~l? SP(iC
318 DMOV X

J19 AUD EEN,I4
320 !:;ACII X+, 1
:;.;, 1 1... (', C .•.... , I,"j
322 MPY X+,ARI
323 Ll~ X-,ARO
J24 ADD EEN,14
32S ~;rl(:~~ *~·,l

3::.'6 I...til: x·, 1::;
3;'~'? LP ... CNT ,!,E:·l 1..1' ... Cln···1
32B ,IF LP_CNT,CT.O Lp_rOp
329 *~******~***~***x***************~******************************************************
T~O LSYNI
3 :.,1

GAnl
ME:ND

;~CHRIJF EINDREGULTAAT NAAR SAMPLE



I· il... I: LPC: JANN HEWLETT-PACKARD: ••• LPC ANALYSE- EN RESYNTHESE-PROGRAMMA •••

LOCATION OBJECT CODE LINE ~';OURCE UNE

OVER AI... WAAR EEN "I...OlW" WORDT DOORL.OPI:N, Wor,IlT HET AANTAL. I(Ff~Ei'! DAT Dl "LOfJP" U.lTLI'JlJi' t, ',H"~l'i

BIJGEHOUDEN DOOR EEN DOWN-COUNT VARIABELE, DE WAARDE VAN DEZE VARI0DELE fS SfEL0S I MINII'~

DAN HET EICENLIJKE AANTAL DAT IlE "LOOP" NUG DOORI...OPEN MOEf WORDEN,

I
())
.....
I

x
.'

_..._> INDICA

VDORAF

SIGNAAL NAAR D/A CONVERTOR
OPCESL.AGEN ERROR-SAMPLES
ALLEEN ANALYSE IOUTPUT ERRORSIGNAAL.)
AL.L.EEN RESYNTHESE lOP DPGESL.AGEN FRPOP-SIGNA~L.I

REALTIME ANALYSE + RESYNTHESE

ERROR-CODERING
SYMMFTRISCHE AFRONDING
AFRONDINC NAAR 0 lTRUNCI
CODEER L.AATSTE SAMPL.E VAN CROEP
CODEER SOM VAN GROEP-SAMPL.ES
SAMPLES OP VASTE AFSTAND
SAMPLES OP VARIABELE AFSTAND lAFH, VAN WAAPDEI

o
1

o
1

6,5 1 4
o
1

OPMERKINGEN

BIT

;INDICA
BETFllENIS BITS:
BIT 1,0

o ()
o 1
1 0
1 1

ENKEL.E

23H

DE TEXAS INSTRUMENTS "DATA" STATEMENT IS HIER VERVANCEN D~OP DE nnW" STATEMENf '"

$S'$S$,'S$SS$$$'$,,'S$$$$$$$$"'$$S'$$$$$$"$$$'$"$""'$'S
$StSS$'S$SS S$$.SS$SS,
,'SS$$$$$$$ HET BEGIN VAN HET HOUFDPROGRAMMA $$I$$S$"$
$S"$$'$$" SSI'SSSSSS
$SS$$$SIS$$$$$$$$$'$$$$'$$$$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$''S$S$'

DW

333 ·x
334 ·x·
:n::; •.
336 •
:53'1 .)Ii

338 •.
339 .,
340 •
341 x
34(~x I I I LET OP
:343x·
344 ." 1 I I LE'T OP
34~; ·x·
346 ·x
34'7 •
3 40 ,x c. c" '" .," .c"••'" "" '"
349 ·x
3~.)O ·x,,,·"·c
3::;1 K

3~.)? ·x-
3~';3 r APEL.
:5~'; <\ ~'.

:5~S5 .):
3~:;6 *
3~':;7 .)Ii

3~:.:jB ~.

3:".;9 ·x
360 •
361 ..
,36? ·x
363 •
364 •
365 .j(

366 ..
:.167 .j(

368 'j(

369 .)Ii

370 FORDE DW 10 iFILTER-ORDE [2, ,ORDMAXl
371 ERMSK DW OFEOOH iMASKER VOOR AFRONDING VAN ERRORSIGNAAL lQ121
372 NSGR P DW 0 i AANTAL SAMP LES IGROEP - 1 -- > SMP ER
:173 NSAMP DW 1~j9 iAANTAL SAMPLES -1 PER BLOK [79,.511]. tSAMF'LES MUFT 4-VOUD ZIJN 'I I I 1

374 lli .

3'7~'i SCALEC OW 16*·32 i CONSTANTE VOOR BEREKENING VAN SCHAAL I Q'S I
376 RATE DW 499 iSAMPLE RATE --) PAl
377 • i SAMPLE FREQUENT IE = 5 MHZ/ISAMPLE RATE + 11
370 MAXBLK DW B191 iHOOGSTE GEHEUGENPLAATS VOOR BLOKKEN IN EXT.MEM.
379 .
380 RTABREF DW OFCFCH iMASKER VOOR K 1 EN K 2
381 DW OFBF8H K 3 K 4
382 OW OFOFOH K 5 K 6
383 DW OFOFOH K 7 K 8
384 OW OFOFOH K 9 Kl0
385 OW OFOFOH i Kll K12
386 .

0005 OOOA
0006 FEOO
0007 0000
0008 009F

0009 0200
OOOA 01F3

OOOB lEEF

OOOC FCFC
OOOD F8F8
OOOE FOFO
OOOF FOFO
0010 EOFO
0011 FOFO

0004 OO?3



FILE: LPC: JANN HEWLETT-PACKARD: *** LPC ANALYSE- EN RE5YNTH~5~-~~U~~AMMA *** r-r~,. l~ ndr 1701,. l1iCU

L.aCATION OBJECT CODE .INE ~3()UI~CE LINE

I
00
I\l
I

40DW jAANTAL SAMPLES WINDDW-UITBREIDING. MOET 4-VOUD ZIJN !!!!
GEWICHTSFACTOREN HAMMING-WINDOW CQ12 FORMAAT)

OW 4090 0,99853
DW 4072 0.99414
DW 4042 0,98685
DW 4001 0,97670
DW 3948 0,96375
DW 3883 0,94808
DW 3808 0,92978
DW 3723 0,90896
DW 36?H 0,88574
DW 3524 0,86026
DoJ 3411 0 ,83;,~66

DW 3?90 0,80311
DW 3161 0,77178
DW 3026 0,73886
DW 2886 0.70453
DW (>'7'\0 0.66901
DW 2591 0,63249
DW 2'\38 O,S95?0
DW 2283 0,55734
DW ?126 O.S1915
DW 1970 0,48085
DW 1013 0.44266
DW 1658 0,40480
DW 1505 0,36751
OW 1356 0,33099
DW 1210 0.29547
DW 10'70 0.26114
DW 935 O.22E)22
DI,J 80b 0,196139
DW 685 0,16734
OW 572 0,13974
DW 46B 0,114::.'6
DW 373 0,09104
DW 2BB 0,07022
DW 213 O,0519?
DW 14B 0,03625
DW 9~ 0,02330
DW ~'\ 0,01315
DW ;)4 O,OO:S86
DW 6 ; 0,00147

******xx****~XX¥y***~xx*******x****x**********¥~***************************************

4;.:~H

4::.'9
'~30

'3i:lD WINDOW
:tB? x·
J?O
"~91

39;?
'::\9:'~)

J?(l

,Hi 0
'\ f) 1
'\0::.'
'103
401
it 0:;
401:;
4ij';.:'

'lOB
11)9
410
'Ill
11 :."
'\13
414
41 :';
116
417
4J.B
41 'i'
~?O

'\::.'1

001? OO?H

0013 OI::'F-(',
0014 OEEO
001:'5 OEC(\
o0 1 I:> (i F' (\ I
001'? 0 F" 6C
(1010 OE?D
Ot'I" OELfi
OOlA OEU!1
001l< OL?I.:
IIOIC ODC4
001D OD:',',3
IIOH OCDt,
001E OC:'5'?
tJ o z..' 0 on!';)
OO;,:.'10II46
oO;:'? Ot,D,\
00?3 OAIE
nO?'\ O'i'E16
00;:'5 OOEII
OO?6 084L
OO?7 O'7B?
00;."1:1 0'71~;

OO?'? 067(\
OO?A O~jEl

OO?B O~.;4C

OO?C 041'1(\
OO?D 04?L
OO?[ 03(\'/
OO?F 03?6
Il 030 O?(,D
0031 O?3C
0032 01D'\
0033 Ill'?")
0034 01?1l
003:'.:; O(lD:,
0036 009'\
11037 OO:';E
003B 0036
003'? OOHl
003A 0006



LOCATION OBJECT rODE LINE ~:)OURCE LINE

INITIALISATIE MODULE : START

IN DIT MODULE WORDT EERST DE INTERNE DATA-RAM OP D GEZET
DAARNA WORDEN DE SYSTEEM-CONSTANTEN GEINITIALISEERD

DON'T Cf\RE
ONBEKEND, Mf\AR WEL WAARDEVOL

III
?

DVM = III ; INTM = SET I DP =1/11 ARP ~ III
DVM SET; INTM = RESET ; DP = 0 I ARP = 0

MET (RATE) EN (MODE) WORDT HET ANALOGE INTERFACE BOARD GEINITIALISEERD,
ALS LAATSTE WORDEN DE SAMPLE RATE CLOCK VAN HET A,I,B, EN INTERRUPT MODE
VAN DE THS-320 GE-ENABLED,

BIJ FEN GECEVEN PROCESSOR STATUS BETEKENT

SYSTEEMCONSTANTEN:
FLTORD, FEN, MINUS, MAXINT, INDICA, ROUND, FACTOR,

ANDERE VARIABELEN:
BLKCNT, RESADR, EXTEADR,DELAY,

LOCALE HULPVARIABELEN:
KLAD'] , TELLER, NOEMER

PROCESSOR STATUS BIJ MODULE BEGIN
FHII>E

43::' ·x
4:'''3 ".
4,34 ·x
43;., x
4.36 x·
~3'7 oX

430 x
l!3 C? ~:

440 ·x
441 x·
'"I 'l;.:.~ ,~

443 ·x·
·144 x
44::, x
446 x
44"·' x·
440 x
4 '~9 x
ViO ·x
4~:d x
4 ~.:·.i;? .x
·j::i3x·
4:':j4 ·x

,1'::17
003£< '7FBB 4"iO
003C 6En Il 4~'i'l

Il 03D '7EO~'i 460
003E 6"'l;-:;C 461
003F 6f.lIH 16?
0040 3'/~;C 46:~

0041 6B'/0 464
0042 '700F 46::,
0043 'IF lOW 466
0044 ~iOBO 46'7
o0 4~,,; F4000044 '\6B
0047 3'J ~'jC 46'/

4'70
4'71
4'"1':>'! I...

004B 7EO! ~'/3

0049 :'i 0:5 D 474
004A J I ~iD "7~:;

004B 50~"i[ 476
(II) 4C OF~,l) 477
0(141) ~:,) n~.:) r" 4'70
1)041:' 7E04 47'1
o04F' () '? 61 4BO
o0~'j 0 7F06 'lOI
o0 ~"j 1 6'? f:,() 4H?
00 ':ii' no Fl ·103
o0~.i3 6'1:·.·.;7 104
(l0'."i4 7EOB 4H~:;

(l 0 ~:5~5 6'?4·L 4B6
o0 ~.i6 7F06 40?
00:5,/ 70:.'.• 1: ,HID

·x·
START SOVM ;8FT OVERFLOW MODE

LDPK 0 ;KIES DATA-PACE 0
L.(\CK FORDE ;LEE~:; ADRCS FIL.TERDRDE
lUlR ELTORD ;

PLSTARI LARP 1 ;ACTIVEER AUX.REC, 1
LAR ARI,FLTORD ;REDDEN OUDE FILTERORDE
MAR x-,ARO ;VERLAAG FILTERORDE EN ACTIVEER AUX,REG, 0
LARK ARD,143 ;HOOGSTE GEHEUCENPLAATS IN INTERNE RAM
ZAC I

CLRRAM SACL x ;CLEAR RAM
BAN? CLRRAM ;TFST or ALLE CEHEUGENPLAATSEN AL. GECLEf\RED ZIJN
SAR AR1,FLTORD ITERUGIETTFN VERLAAGDE FIL1ERORDE

***~x~******~*****~**~***************~**************** *********************************
• INITIALISATIE VAN SYSTEEM-CONS1AN1EN
xxxx**x*x*xxxx*x*****xx**xx*xxxx***x*x*xxxxx*xxxx*xx********x****x*********x***********

LACK I ;EEN : ~

SAeL LEN ;
~:;U[< [CN,.I .iMINUS := 1- 2 ···1
SAeL MINUS ;
ADD EEN,IS ;MAXINT : c -1 + 2 A 15 32767
SACL MAXINT I
LACK TABEl ;ADRESSEER TABELPLf\ATS VAN INDICA
TBLR INDICA ILEES INDICf\ UIT TABEL
LACK ERMSK ;ADRESSEER TABEL.PL.AATS VAN ROUND
TBU< IWU'~D Il..EE~J ROUND UIT TABEL
LACK NSAMP ;
TBLR BLKCNT ;BlKCNT ,e AANTAl.. SAMPLES IBLOK
LACK MAXBLK ;
TBLR RESADR ;RESADR :~ MAX, CEHEUGENADRES VOOR BLDKKEN
LACK HALFORD ;lXTEADR RESADR - (HALFORD + 1)
XCII' MINUS

I
ro
("l
I



L~CATION OBJE::CT CODE LINE ~;;Olll~ CE LI NE

I
00
.Jlo

I

BUFTER

PER BL.OK)

(QJ)I !3AMPLES/BLOK

!;CAL..EC (Q5)
:~:: - ·Y'E:L,.lER / NOE:MER (Q15)

SCALEC / (EFFECTIEVE AANTAL. SAMPLES
FACTOR - 2 *' FACTOR ~ - FACTOR

;
IKI._I'l\)l : .,., ()
ISCHRIJF 0 NAAR EXT,MEM,

i
i DELAY :" ~'* (tSI\MP LES/PoLOK )
;SCHRIJF EINDIIDRES CYCLISCH BUFFER NAIIR EXT.MEM,
IZET EXT.MEM,COUNTER OP LAATSTE GEHEUCENPLAATS VAN

;BEREKEN FACTOR ZONDER WINDOW-UITBREIDING
;ADRESSEER VOLGENDE GEWICHTSFACTOR
;LEES CEWICHTSFACTOR
ICII VERDER MET DE REST VAN DE GEWICHTSFACTOREN
IlAAD ARO VODR HET AFLOPEN VAN ALlE GEWICHTSFACTOREN
;
;IICC :" 0
;T :" CEWICHTSFACTUR (Ql:~)

IKWADRIITEER GEWICHTSFACTOR (Q24-FORMAAT)
iT :~ VDLGENDE CEWICHTSFACTUR ;IICC :~ ACC + P
;DOE DIT UOK VDOR DE REST VAN DE GEWICHTSFACTOREN
i ([~B )
, ([J2;~)

,AFRUNDINC
I (Q6)
;,~CC ;." 2*KL.:'\J)1 (Q~,)

NOHAM
EEN
.)\

HA1'lILP
IWO,KLADI
x·_··

HI,iIII.. I"

CLREXT

flll~ji'jl ... P

ADD RES(.\!)R
SACL EXTEADR ;

***************************************************************************************
LACK WINDOW ;lEES AANTAl SAMPLES WINDOWUITBREIDING
TBLR KLADI ;
LAR ARO,KLAD1 ;LAAD ARO VOOR HET AFlOPEN VAN ALLE GEWICHTSFACTOREN
BANZ HAMILP ;VERLAAG ARO EN TEST OF ER EEN HAMMING-WINDOW IS
Zt~C

l!
ADD
TBLR
IlANZ
LIW
MriR
ZAC
L T ,x,
~lPY .)f._.

I... rA X+

El A~.'l ',1 MH'H_ P
~;ACH ~!OEi1ER

LAC NOEJ1ER ,14
(,DD EE:N,15
~3ACH NOE::11EI~

I..AC ~WEl-1E::R

ADO Eli.KCNT,:')
ADD EEN,S ;
S~CL NOE::MER ;NOEMER
LACK SCALEC ;
TDLR rELLER ;TELLER
CALL DEI... EN i ACCU ,
~oACL F'I\CTIW i FIICTOR :"
SUl! FACTOR,I ;FACTOk
SAC I.. FACTOR I

~x*x*x***~****************x************************************************************

* WISSEN VAN INHOUD BUFFER IN EXT.MEM,
X~Y~X*~~~*****YXX********************************************~.*************************

I..AC BL.YCIH, 1
AOl) EEN, 1
~;(,CL DEllW
our DE::LIIY,PA4
IN I<LAD1 ,PI,~;

lllC
~:;ACL. VLA\)1
OUT KL.AD1,PA~5

~:;UB LEN
BCi CLREXT I

~,35 **************************************************************~**********~***********~*
~36. l!IJ ANALYSE EERSl BEGINCOEFF. RESETTEN
~~37 **~¥*xx*y*~**x****xx****x***************************** *********************************

oO~';O 004E 4El?
\'I (1;:,;9 ~:,:; () ':.'i6 'l?O

491
o0~.',A "lE1 ;,' 49;.:,~

() 0'5I~ 6'/'IC 'I '73
o0~5C 3tl'1C 4~''l

no :'_;1) 1'400006::' ·1 (I ~..'.;
00:.'1' '7FO'7 4"'6
(1) 60 r'l0()O()'73 49'7
OOb? o0~'; r> (l9D

0063 /.;'700 4'?'?
OOb4 FAOO lill/.:' ::,1) 0
OOb6 :304C ':: 0 (
0(167 6D9D ':j O:?
00613 '7F09 :j03
o06'i' I:.AnD ~,() 4
001:.1'1 6D9U ~~i {) ~~:j

OOI:.B 6CAO ~'; ii I:.
006C F40()006r~ ~:~i n'7
!lObE ~,O/jA :'jOU
006F ?F4," ~.':;O9

0070 or:",!) ~.'j '1 0
00'71 ~:;U41i ~.; 11
oon ;:>0 'II, '::il?
oon o~.:.; ~~j '? ~51 3
f) 0'74 n~.;;~,;D ,:; 1'1
o0'7~) ~50411 ~::; '1 ~:5

0076 "lEO'? ~:,; '16
o0 '7'/ 6'74!'! ~51 '7
00'70 FBOOO416 ::;1 U
OO'7A 50 6;.~ ~:.:; 1II
007le 1 '1 I;,:? ':;;."0
OO'7C ::'0 6;.:.~ :'..':~ 1

:::,; ;.:.~ ;.:.~

~'.~l ;,:.~ 3
~~'; ?4

007D ;?"J ~:j7 '::i?:':,;
007E 01 ':'iD '::;::!.6
(1)7F ~:j 0 :~i ~:J ~:j;~17

0000 41:::;0 ::;;20
OOB1 4~i4C ~,',?9

OOB? '7FW? ::;.30
0003 '.',1) 4C ~',31

00U4 4D'lC ~.'j3?

OOB:', 10',',D ~.<n

00H6 FCOOOOC4 ::;.34

OOHn ;,:,~ (\ ~·.'i D ',i3D LAC EEN .. 0
o OU'? 791:)\ :.'.,3'7 MlD INDICA
OOUA FF000 II"'::' ::,40 leZ UHTIlIB
oonc 4C41:' ":.i ·11 OUT RESADI~ ,P 114
OOUD '700C ~..l /~~? U,RI< ARB , Ol~ DMAX
oonE 'ITH!: :'5,13 [CFLP our I< I... AD 1 ) PA~:j
oour:- ~J)1C ::,'\'1 nUT KL:'\Dl ,PO;::i
O()90 F4()OI)OPF: I',·, It ~:.; fll\NZ ICFLP



LOCATION OBJECT conE LINE r:,CH.JH CE u: NE

;
;ENABLE INTERRUPT MODE

,ADRESSEER SAMPLE-RATE
,SAMPLE-RATE NAAR A.I.B. VIA KLADI

*****xx********************************************************************************
- :NITIALISATIE VAN A.I.B.
_.x.***********************************************************************************
INITAIB LACK MODE ,MODE NAAR A.I.B. VIA KLADI

S!\CL KLADI
[JUI KlAD1,PAO
L!'lCI< RATE
'T 1~I..P KLAIll
OUT KlADl,PAl
IN I<LMJl ,PAc'
E1NT~'; ~'J '7

~',·'.;Ux·

~"i4 'I
::.:j~n

~'.) ·1?
~:.r ::, ()
~:.:.j ::.-.; 1

(lO?? ?L1U
0(19.5 ~;O'lC

Oil '14 4D4L
() 0 9'''.; 'IE O!)
OOlN> 674C
OO'I'? 4 114C
009B 4?4C
O(l'J? '1FU:?

*
1(.

*
*
*
.l(

*
le'

*
le·

.)1

.*
j(.

j(.

.)1

.l(

·x I
le' 0)

·x· til
.l(

I

.)1

.)1,

EEN BLOK.

o (RECHTH. WINDOW)
o (HAMMING-WINDOW)

US)
US)

COEFFICIENTEN OVER MAG NEMEN. x

CYCLES ALS W
+ 192 CYCLES ALS W

W '" 40
7760 CYCLES (1552.0

10884 CYCLES (2176.8

+ 6El.·P
I

U~)) 1
US) I

:z RESADR - (HALFORD + 1)RESAllR

KLADt : ... A!'lNTAL. SAMPLES IN BLOK
BEREKENING V!'lN NIEUW RES(YNTHESE) ADRES
ACC: - (HALFORD + 1)

AANI!'lL DELEN WAAHIN BLOK ONDERVERDEELD WORDT
AANTAL SAMPLES IN BLOK
A!'lNIAL S!'lMPLES WINDOW-UITBREIDINC T.B.V. HAMMING-WINDOW
FILTERORDE

X
N
W
P

IELLER
KlAlll
I<LAI)2

BEREKENING VAN ALlE AUTOCORRElLATIECOEFE. MODULE: CALAUC

HILldHJ l.!3:

ER WORDLN SIEEDS SAMPLES BINNENGEHAALD IN X CROEPEN VAN MAXIMAAL (SMPMAX) SAMPLES.
HIERVAN WORDT ELN lOCALE AUTOCORRELLATIECOEFFIC1ENT BEREKEND, WELKE OPCETELD WORDT BIJ
EEN TUSSLNRESULIAAI, WELKE IN HEI EX1[R~E MEMORY BIJGEHOUDEN WORDT.
WANNEER AlLE SAMPLES VAN EEN BLOK CEWLEST 11JN, STAAN IN HET EXT.MEM.
AI..I..E 32-BTIS AUTOCORRElATIECOrFF.

CEHPUIK1E VAHIADELEN :
RESADR BEC1NADHES VOORLOPICE AUTOCORR.COEF. IN EXT.MEM.
LPCNTP LOOPCOUM1ER VOOR HET TOTAl'lL AANTAL SAMPLES NOG BINNEN
FL!'lG - POINTER NAAR S!'lMPLE IN CYCLISCH BUFFER

TEVENS FLAG, OF DE INTERRUP1ROUTINE DE
AANTAL SAMPLES AnNWEZIG IN INTERNE RAM
LOCALE HULPVARIABELE
LOCALE HULPVARIABELE IN PROCEDURE UPDAUC

*·x
*
*

PROCESSOR STATUS BIJ MODULE BEGIN (EIS) : DVM = SET I INTM = RESET ; DP = 0 I ARP = 0 •
FINllE ..... ) : OV,1 SET, INTi'1 ~ RESET ; DP '" 0 i ARP" 0 II:

=======" ,,================,,======================*
VOOR OPSLAG AUTOCORRELATIECOEFF.

DIl K051 IN HET ONCUNSTICSIE GEVAL:
XxIJl*P+54) + Nx(5xPi19)/2 + tOxp + 91
X-(31*P+~4) + Nx(3*P+19)/2 i W.(~.P.33)

BiJVOOPBEElD: W ~ 0
PIO X ?N·UO 3679 CYCLES ( 73~.0

p·tO,X"'3,NI60 6B03 CYCLE~3 (13611.6~:5'7:3 x·

~::i'l 4 -

~'.'j~~ 9 }.': ::: -," .

~·.·,6B -x
~:')I:>(? x

~..I '/ () .',(.

";71 x

~_:,b 0 -j..

~':;61 *
,....• ();? x
~·.j63 .Y.:

::,6 -1 x,
~:.:.,b~:.:.; -x
'":;66 .j(

I~".I? 6 'l(

~':; 7'7 x,
~:J70 x
~;) ",'<.1' ·x
,jOO ;t

~·.:jU 1 -x·
:d'l::)x,
:::.;83 ·x
::i04 .y.

~:::;n~:.:; ·x·
:586 x·
~5B7 -x
::;08 ·x·
:':j09 *
::jt? () x.
~Yll x"· """"",,,,,,,.,,., .. ,
3?2 * < BEREKEN NIEUW EXTERN ADRES
5?3 CAlAUC LACK NSAMP
39'1 TBLR KLADl
595 LACK HALFORD
396 XOR MINUS
57'1 ADD RESADR
590 SACl RESADR
599 lALH RES!'lDR
bOll bUD I<L.,~!)l,14

bOl !3Un EEN,14
602 bACH RESACR , RESADR :~ RESADR - CISAMPLES/BLOK)/4
!:>O] _**XXy.*x*xx*xx**x**x***x**xxx****x**x*********x***•••*••x*•••*_****•••*.**********.*.*

009A ':IEOU
OO?H 6'1'1C
009C '1E06
OO'/D ?U":iE
009E 004E
OOIIE ,:;04L
(1) AO f,:'.'i4E
OOAI H.4C
OO!\;~ lE~';D

OOA:3 ~:;04E



LDC(.\T[DN OBJECT CUI)[ LUll:: SOURCE LINE

630 Z!:;DLI.P
631

I
OJ
0
I

;
:KLADl :' ADRES EERSTE SAMPLE VAN LINKER FLANK IN EXT. H£11

j

;SCHRIJF BEGIN(.\DRES EXT, AUTOCORR,GOEFF. NAAR EXT.MEM.COUNTER
;LAAD BEGINWAARDE VOOR LOOPCOUNTER (ARO)

HA~jl.,L.P

BEREKEN (.\DRES EERSTE SAMPLE VAN LINKER FLANK VAN HAMMING-WINDOW )
LACK WINDOW ;TELLER := AANTAL SAMPLES WINDOW-UITBREIDING
TBLR TELLER
L.AC FL.AG
ADD TELLER
~;;ACL.. KLADl
Z(.\C
SACL. FLAG ;FLAG := 0 : TEKEN DAT DE INTERRUPTROUTINE DE VOLGENDE COEFF. OVER MAG NEMEN

***************************************************************************************
* ( 0 MAKEN V(.\N EXTERNE AUTOCORRELATIECOEFFICIENTEN ALS ANALYSE AAN STAAT)

LAC EEN,O ;TEST OF ANALYSE AAN STAAT
AND HID I C(.\
1:<1 WACHTL
OUT RESADR,PA4
LAR ARO,FL.TORD
MM? *+
1M: ;
S(.\CL LPCNTI< ; LPCNTR :" 0
OUT LPCN1R,PA5 ;SCHRIJF TWEE M~AL 0 IN EXT.MEM.
OUT LPCNTR,PAS ,
BANZ lAUCL.P ;HERHAAL DIT VODR ANDERE AUTOCORRELATIECOEFF.

*x~*x***x**xx**x»*x*********************************** *********************************

• ( MA0K (LLTORD) SAMPLES UIT VORIGE DLOK 0 )
L(.\R ARO,FlTUPD ;ARO:~ AANTAL UITBREIDINCS-S(.\MPLES
L~R ~RI,lELLER ;ARI TELLER EEPSIE ACRES UITBREIDINGS-SAMPLE IN RAM
ZAC
LAPP 1
S(\CL)H ,0, (,\1< 0
BANI lSDLLP ;

~***~*****x»~xx***~x**x**x***********xxx**¥xxx***~¥*** *********************************

.. ( nLS HAMMING-WINDOW VERLANGD WDRDT, D~N BEREVEN AUTOCORR.COEFF. VAN LINKER FLANK)
LAR ARO,TEL.LER ;
I:<ANI HAMLBC ;TEST or HAMMING-WINDOW UERL.ANGD WORDT, EN VERLAAG ARO
B WACHfL. ;
nUT I<LADI,PA4 ;LAAD EXT,11Er1,COUN1TR l1ET ADRES VAN EERSTE SAMPLE VAN BLOK
LACK WINDOW ;
ADD lELLER ;Ace := EINDADRES GEWICHTSFACTOREN
sneL VLADI ;TIJDELIJK OPSLAAN VAN (.\DRES GEWICHTSFACTOR IN KLADl
TBLRx ;
Lf ,x iT: GEWICHT~;F'ACTOR «(H2)
HI ",Pf,::; jlEES VOlGENDE. !:;AI'lPLE UIT EXT.t1EI1. (Q'IS)
~H'Y x ;
PAC ; ,~CC : '" T * SA,W LE (Q;:'.'71
(.\OD EEN,1S ;AFRONDING VOOR Q1l-FORMAAT
!:;(.\CHx, ; RESULTAAT IN '1EH. (Qll)
LAC KLADI ;HAAL ADRES GEWICHTSFACTOR OP
SUI:< EEN ;SEL.FCTlER VOLGENDE FACTOR
B(.\Nl HAMLLP ;(.\FMAKEN VOOR REST VAN SAMPLES
CALL UPI)AUC ;BEREKEN AUTOCORR,COEFF VAN GELADEN SAMPLES EN SCHRIJF NAAR EXT.MEM,

xxxx*****x***xx*x*********x********x****************** ****x*********~.**~**************

• ( WACHT TOT ALLE SAMPL.ES VAN HET HUII)IGE BLOK BINNEN ZIJN
WACHTI, L.(.\C FLAG ;

1:<1 WACHTL ;ALS FLAG = 0 DAN IS BLOK NOG NIET AFGELOPEN

',If,,'1L[lG

6lH ,*
60'",
606
60'7
60B
609
bIll
i:>lI
61 ;:.!
6.13
6'l~

b'1 :':j
I:> '1 (,
6 '1 '? Z(.\UClW
6'1El
6'1 9

6;? (J

b?1

6?'l
(:'1 ?~:'.;

6;:'~6

6;.:.~'7

6?B
6:.:?<.1

633
6:':~

63':,:;
636
63'7
63B
6Y;>
tAli
b4'l
642
6'1,3
644
645
646
64'7
640
64';>
6~:jO

6~:il

6~:.j;?

b~'H

6:';4
(~~:~; ~:...}

6:·.:.16

o O!'l4 7Ft::'
() 0 A~'j 6'7'1n
(lOA6 ~, 0 'IF
(lOA,? oo~e

O(lAB ~i04r:

00119 '71"'0"
0(11'1(,\ :::,;04 1:"'

(lOAf' :,' 0~i I)

OOAC 7961
(lOAD FFOO(lOD~i

OOAF 4C 4 I:::
oOlIO 3B~)C

00B1 bBAB
ol!l<;' 'iF'O'"
001:<3 ~,'i04n

01lB4 4D4D
oII 1:<~5 4040
00B6 F40 00 OI-,l4

O(lBB 3B:';C
(I 0[!'~ 3941'l
(lOnA 7FB'?
OOBB 6f.l8I
oOl:<e ~jOAO

OOBD F' 4 (I 000II II

o IlI~F 3f.l4H
olleo F41l000C4
OOC? F90 0 llll!)")

OOCII 4C4C
00C5 'lEi:.:'
O(lC6 0041:<
00C7 S04C
OOCB 67138
OOC9 6(.\BB
OOCA 4~)Bn

OOCB 6DBB
OI)CC 7FOE
OOCD oF:':j I>
OOU:: 5BBB
OOCF :.:'04C
OODO I 0~'jJ)

o(IDI F400 I) (Ie'?
0(11)3 FH I) I) I) 1\::,''7

(01):3 ?04F
OOD6 FFI)OOflJ):',



LOCATION OBJECI CODE LINE ~;our~ CE LI NF.:

I
00
'J
I

(Q I 1 I

KLAD1 :" TELLER + FL. TORD

AANTAL SAMPLES NOG BINNEN BLOK

MAXIMALEN GEHEUGENADRES VOOR OPSLAG VAN BLOKKEN

Elm;
:~ AnRES EERBTE VERTRAAGDE SAMPLE

j

JKLADI :::,

j

jLPCNTR := AANTAL. SAMPLES IN BLOK

;
jI...PC~nR : ..

;
,AANPAS::>EN AUTDCORREL.ATIECOEFF. IN EXT,MEM.
;FLAG :~ EXT,MEM,nDRES EERSTVOLGENDE TE BEHANfJENEN SAMPLE

;
,LEES VOLGENDE SAMPLE (Q151
,L.AAD SAMPLE IN ACCUMULATOR (Q271
;AFRDNfJINC
;SCHRIJF SAMPLE TERUC IN DATA-RAM

;
,<--- PLAATS VOOR HET BREAKPUNT, WANNEER ANALYSERESULTAAT OPGESLAGEN WORDT

;
;LPCNlR: LPCNlR TEL.LER
,COPIEER LAATSTE FLIORD SAMPL.ES

>
;KLADI :' ADRES EER~nE l..'ERlRAAGDE SA11PLE
,L.PCNTR = tSAMPLEB NOG IN BLOK - I
,CONTROL.EER OF LR NOG <TELLER) SAMPL.ES IN HUIDIGE BLOK ZITTEN
; IF TELLER )" LPCNI R THEN

BECIN HLLEI~ I' LPCNTR + Ij

;KLADI

CPL:::I'II"P

DI','WLP

1~j)::>MPTN

• ( TEST OP FERSTE BLOK, ZOJA DAN KAN PROGRAMMA TIJDELIJK ONDERBROKEN WORDEN)
L(',CI< NBAMP
TBLR LPCNTR
U\CK t·\I\XBLK
HILR KLADI
LACK 2*ORDMAX+5
()I)D U'CNTR
SUB KL.ADI,2
ADD RESADR,2
nna
BLl ~!LBLK

LACK TABEL
TBLr~ INDICA
LACK EI~ ~1~;1(

H<LR ROUND
m.,BLK ETNT ,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ( ALS ANALYSE UIT STAAl WORDEN FR GEEN AUTOCORRELATIECDEFF. BEREKEND )

LJ)C FEN) 0
fWD nWICA
I.<f RESLTM ;

" ( DEREKFN AUTOCORRELATIECOLFF, VAN CENTRAL.E CEDEEL.TE VAN WINDOW)
L(ICI( ~:;~'iP ~'iAX

SACLI ELLER
fcDD r'LTOI~D

::;(',[L I<LADI
LAC LPCNTR
~:;UD 'I ELLER
I.<GEl CNTL!
U',C U' CN'! r~

ADD EEN
S(:,LI, 1 ELLER
(\f)D FL,TOR D
~:;(:,CL K,LADt
LAC hINUS
::;(',CL LI'CNn~

L,Af' AP1,KLADI
LAR ()RO,FLTORD
LAC 'K,O,ARt
~;(',CL,"'-' , 0 ,M~ 0
DMJl cpL::;m,p
LAR nRO,lELLER
~'I(\P ,}-

UUI FL(:,(.; ,1'1'14
I:N ,x' ,1'1'1:',;
LM: >c' > I;:.'
AI;'D EE,N> t ~j

::;t,CHx
['MY pn~;~IP IN
(::rd, L UP DAUC
LM: FLAG
:;UB 1 ELLF..R
::;(\CL FLAG
1.(',(; LPCN'IR
['CEI DIVI,JU'

'lOb
., 0'1

700
'/!l'}
'/1 0
'/ 1 1
71?

6~',;D

6~:5"1

660
661
66;.:.~

663
664
66~·.:;

666
667
bbB
6b(.J!
6'/0
6'71
6 '7('~

6'l3
6'7/l

(,71:>

(,7'J

b'7D
679
bOO
(,U1
60;:'
61n
61)4
60::.;
6U6
607
6lOlD
609
1:,9 0
6'J'!
69~}

b?~~

b'14

696
697
6?D
b'}'1
'leo
701
'70:':'>
'/0:\
'lOll

OOEO :,:'0:51)
00E9 7'J61
OOEA FEOOO'l69

OODe 7EO[l
OOD'J 674D
o(lDA iEOl'
oODI' 6'?4C
OODC :;E1 J)

OOOD 004D
nODE 1;:.'1['
OODF O;:>4E
OOEO 'IFnI
OOEt FAO(JOOF7
OOE:} :'E04,
OOE4 67(,)
oOE:'; 7E06
00F6 6760
00 E7 'lEO?

oOEe 7DC
onED :,'i041'
OOEE OO:;C
nOEF :'i04[;
OOEO 20'1D
OOEI 1011.<
00F2 EDOOO('E(,
00E1 ,'041)
00E:5 OO:::;!)
oOFb '::i!) 11.<
OOE7 00:5[;
OOFB :',04C
001"9 :,'0:::;[
001'1'1 :iO 11)
OOFB 394C
oOF'C :~W;C

OOFD ?OOI
OOFF :'iO'JO
OOFF F40000FD
(10) 304l<
010? b09U
01034(>\1::
(q 04 4:500
OlO:i ;:'COU
0106 OF";!)
0107 ';onn
O'IOB F4000104
0101'1 F00001?7
010C ?O,l1,F'
o1 II I) 1 0 'lIt
otOL ~;04F'

(q OF ?O 11\
0'110 FDOOOOF I



'/46 rOL.R ,x, ;
'/47 LI x ;T:~ GEWICHTSFAcrUR
7413 IN ·x· ,PA~j ;LEES SM,PLE
74'; MPY '>(. I
~50 PAC ;('ICC :~ T .. SAMPLE
751 ADD EEN,15 IAFRONDINC
7~2 SAC~1 * ;RESULTAA"r IN ME~t1.

753 LAC VLRD1 ;HRAL ADRES CEWICHTSFACTOR OP
754 BANZ HAMRLp ;('IFM('II<EN VOOR REST VAN SAMPLES
75~ CAI.. L lJF)DAl.J(: ~BERE:KEN ~l.Jl·OCORR,C()E.FF, EN l'~L OP BTJ INHOUD EXT.MEH.
756 *********xrxY**~**********.*****x**x***************************************************

I
OJ
OJ
I

MWEf:; [TRSIE SAi1PL.E VAN RECHTER FLANK VAN WINDOW

BFCINRDRFS CEWICHTSFACTOREN

;
;COPIEER LAATSTE FLTORD SAMPLES UIT VORIGE BLOK

;
,KLADI :' '8 S('IMPL.ES IN BUlK - 1
Il'\CC :~ 2*I<LADl + 1

;wnCHr TOT 001< ('ILLE SI'\MPL.ES VRN DE RECHTERFLANK VAN
;HET HAMMING-WINDOW lIINNEN ZIJN,

;
; I<LAI)'[

;TJ,TDEI.IJI<F OP!;:Lf,C VMl ADRE~:; HUIDIGE GEWICHTSF:,\CTOR

SOURCE LINE

*x**x*x*************************~******************************************************* C RLS HRMMING·WINDOW VERLANCD WORDT, DRN BEREKEN AUTOCORR.COEFF. VAN RECHTER FLANK)
LACK WINDOW ;
TBLR TELLER ;TELLER := • SAMPLES WINDOWUITBREIDING
LAC TELLER ;
Bl SCAUC ;RLS TELLER NUL IS, DAN CEEN HAMMING-WINDOW
I'1DD n .. TORD
!;ACL KL(\I) 1
L{)f~ f:Rl,KLI'1Dl
LAR nRU,FLTORD
L.I'\C ,x, , 0 ,AR 1
SI',CL X,- ,0. AR 0
IiANZ CPH~,MLP

LRC FLAC
lICEZ H(\MR NOV
LACK N!:;I'\MP
rBLR I<L.AD1
I.td:: 1< LAD 1 ,1
ADD ELH
!:;("CL !CLRD1
uur n.('ID1,pA4
SUII I ELU;R
,)I)D LEN
~; (\ CL n. M)j
L,~C I<L('ID'[
~;lH' ['FLRY
I'i... l WI\ I TI~ HI"
LAR ARO,IELLER
hlll~ x··
Lr,CI, I,JII~D(1l<1

('11:'1) FLH
!'; (,[:1... 1< LRI) '[

CI'H!:;~jl..p

Hr,i"t!~ ~,i()V

7?b
??7
'/:':-0
'7;~?9

'/JIi
'/31

7'!3
'l 1\ 4 \·1,'\ ~·IIH.P
74::.'

011:.:' 7FI?
0113 6741<
01'14 :.'04[\
01'\.;; 1'1111111.1/10
Oil? OW'.'iC
I) 1 '1 D ;,0.1.11;
oI I'; ::\94C
I) 11 1'\ 3U;,C
01 I B :.:'OUI
II J .I. I' ;:;090
0\'1 I) 1"41) 00 1 I El
0'111" ;.:'041'
01::'0 FD0001;o6
Oli':.:' '71':"00
OI;.~3 674C
01?4 ?14C
01?3 OO:'.)D
01?/> ;'j04C
0\;'7 4C4C
lJI:.:'fl I04B
01:.:"; 0 I) ;)1)

01:.:'A ;'jO 41.:
()"l:'-H ;0041:
012C 1O;5B
01?D FAOOOI?fl
01;':'1 3B 4t'
0130 bfl9U
0131 7Fl;:'
0132 OW';\)
() 1 :.\3 ;:i,14e
0134 6?UH
013:; 61',OU
0136 4:5BO
0137 (:,Dun
013B '7FBL
01'3'; or'::iD
013A ~mBD

lJ13B i'D'lC
013C 1"40001 J:"
(1'13F FDOOO'!;:.;')'

LOCRTION OBJECT CODE LINE

'714
'71 ;'i
'716
7\7
'lID
'/ 1'~

'7;.:'1)
'/ ;.:.~ '1



LOCATION OBJECT CODE LINE !;OURCE LII~E

I
00
-.0
I

(1+T)/2

;
IACC, :" ACC, + HICH/;::~ «(~31)

;P : '" HICH x T/2 W31)
IACC = lHICH + LOW / 2'16) •

LOW-·WORD VAN R0
HICH·-WClRD VAN RO
DECINADRES VOORLOPICE AUTOCORR,COEF, IN EXT.MEM,
LOCALE HULPVARIABELE
HIERIN KOMEN DE GESCHAALDE AUTOCORRELATIECOEFF,
IDEM, MAAR IN OMGEKEERDE VOLGORDE

x·
·x
.J";) P ~:·.i

·x- ) l~;

x·

AUTOCORRELATIECOEFF, )
I',R 0, FLTord) ; AUX, REG, 0 : .,. FIll ERORDE- 1
.~ ;AUX,REC,O :~ FILTERORDE : ADRES KPMINIP)
ARI,AUCORO ;AUX,REG,I: ADRES VAN AUCORlO)
RESADR,PA1 ;SCHRIJF BEGINADRES AUTOCORR,eOEFF. IN EXT.MEM,COUNTER
*,PA3 ;LEES LOW-WORD VAN RII) TIJDELIJK IN KPMIN(P-I)
l' ,1:') lACe, : •. UJl<1 / ;.~ «(~31)

•. .; PI'" LOW ·x T / 2
; ACC, " LOW ·x (1 + l) / ~1

;TIJDELIJK OPSLAAN IN KPMINlP-I)
IACC. :c TUSSENRESULTAAT / 2'16

ROLOW
POHIGH
j, ESADR
KLAI:'l
AUeOR(I)
KP~\INI I)

UITVOERING VAN DElE HUDULE KOSTI 24J!P + 106 CYCLES, WAARBIJ P DE FILTERORDE IS.
VOOR EEN Ill-DE ORDE FILTER WORDT DIT 346 CYCLES 169,2 MICROSECONDE).

EERST WORDT Rll 132 BITS) UIT HET EXTERNE GEHEUGEN GEHAALD, EN GEINVERTEERD.
HET RESULTAAT WORDT IN HET T-REGISTER GEZET, OM ALLE AUTOCORRELATIE-COEFFICIENTEN
HIERMEE TE VERHENIGVULDIGEN, DIT IS NODIG OM VERDER MET 16 BITS NAUWKEURIGHE1D TE
~:UNN[N WERKEN.
ALLE 32-BITS-AUTOCORRELATIECOEFFICIENTEN WORDEN OPGEHAALD UIT HET EXT.MEM, VERMENIG
VULDIGD HET T, EN IN DE GENERATORMATRIX (OFTEWEL AUCORII) EN KPMINII») INGEVULD.

CEDRUIK1E VARIABELEN :

.:-:::~:=:~~=:=~:::===::::~=:==~'~~========:==:~==~~===~==~===~=====~:=~=========:=====~=~==:=======~===::~*

SCHALING VAN AL E AUTOCORRELLATIECOEFF. MODULE I SCAUC ~

II

II

II

II

II

II

II

II..
II

J!
~

II

x·
II

II

·x
x·
·x
x·

INTM = RESET I DP = 0 I ARP = 0 II

INTM = RESET I DP : 0 ; ARP ~ 0 II
,,,,,,,.,,,,,,,=,,,,,~,,.. ,,,,,,,,-,,,"_.,, .•

PIH)[;[!:)!:l\W STATUS liLT MDDUL.E BEGIN lEIS) : O\,IMo SET
EINDE --): DVM SlT

RD'JLP

X· ( bCHI,nL AL.LE
L~II~

hAI~

Li',RI<
OUT

f!!:,LLP IN
LAC
i'lPY
APAC
~:;ACH

U)C
IN
ADD
1'1PY
{)PAC

'.7611 x
'761 x
'? 6 ~:~ 'J(.

;"63 «.
'764 'J(

'? ~j l:l ·X· "",,:,

,?~.:j(? x

';J7;.? x·

~?6:'''j ~:

'766 x
'767 ·x
'?f:JU ,x
'769 "
'7'71l ·x
'77J x·

T73 ."
'.7'74 x
'I '7,:i ·x·
'776 x
'77'1 "
'/'70 ·x
'7'79 ·x
700 X

7f:l1 X

'7B? .'/
7D3 X

'.7l:l4 X ( BEREKEN SCHnnLEACTOR VOOR SCHALINC ALLE AUTOCORR,COEFF,
GCAUC OUT RESADR,PA4

H' ROLOW,PA~j

IN ROHICH,PA5
LAC I~OLOW

(-,DDH ROHIGH
ADDH EEN IAFRONDING NAAR BOVEN
SACH NOEMER ;OPSLAAN VOOR CEBRUIK ALS NOEMER IN DELING
LAC ~\(\XlNT ,1 IACC : ,. 1 - 2·-··1~:; «(H6)
LARK ARU,I3 ;lAAD lOOPCOUNTER VDDR 16 X DOORLOPEN VAN DEELLOOP
b:.JI<C NOE~\EI;; ;
BANI RDVlP ;RESULTAAT DELING IN UNSICNED QIlo-FORHAAT
!;UB n::N, 15 ; Ace :" ACC·x·2 - 1 I (~I:'i)

SAeL KLADI ITIJDElIJK IN KLADI
LT KLADI ;RESULTAAT VAN DElING IN T-REG.

«***~**xxX*~*~***~**********«********~*XK*~X*X**************~*K.***********************

0140 4C·1E '70'~,

0141 4:';4U '106
oI 4'° 4:'·.·1'1 '7D'?I..

0143 2040 '/1'\0
OJ44 601'1 '/'09
014::: 60:'5D '?'JO
0146 ~'B41', '/'?I
Ol4'7 ? 1 ~::.iF '/9~~

0140 70 OF '.!()3

01'19 644A ?'J4
III 41, I" 41, (I 0 11'1 '7 <?::.;
014C I F:'.;j) '796
(141) 504C 79~'

01 4E 6A4C '7'?0
79'?
UOO

Ol4F 30:';C nOI
o1 :) 0 6BAO 0(12
01 cd 71 01) 003
01::;2 4C4E 0l!4
01 :j3 4~,1:<0 n0 ~::,

01 :; 4 ?fUU 006
01 ,.1 .• 1 (,[001:< 1307
01::;6 7FOI'· 000
01:'// :'jHEIEi no'?
o1 ~.)O ;~0130 Ul 0
oI ~;q '1,',HO Ell 1
01 ::.fl OFUU nI ;,~

01 :':;n (,DOn Dl3
01 :'jC 71" OF ElI4



LOCATION OBJECT CODE LINE SOU1~CE LINE:

;AFRONDING
;HIGH-WORD TIJDELIJK IN KPMIN(P-II
;LOW-WORD TIJDELIJK IN AUCOR(I)
;SHIFT LOW-WORD 1 BIT NAAR RECHTS
;SCHRIJF TIJDELIJK IN AUCOR(I)

AANTAL SAMPLES I BLOK - 1
1 , 5x·OR Dt'lAX + 5
1,3.0RDHAX RESADR + 5
1,5*ORDMAX RESADR + IfSAMPLES/BLOKI + 4
I ,~xORDMnx RESADR + 3KlfSAHPLES/BLOKI + 2

°I ~jD °O~:;D
OI~'jF ~';nBI

01~',F ::iOEIB
0160 ?FBU
0161 ~,inno

Olio;>. ;:'O~',;F

O'\ld 79UO
0164 OFnl
O'J 6::; ':iO(\O
0'1.106 ~:;OUH

0'\ (, '7 F'\°0 1,11 ~'; 3

0169 'lEOn
016A 674C
o16El 7E 1 '7

OlbC 10J\E
OlbD 00'lC
OlbE OJllC
Ol6F FIIOOOI7:3
0171 7EO!1
OI'7? 6'741"

nl3 ADD EEN
Bib SACH .,O,ARI
BI7 SAeL.
81B LAC .,15
819 SACH.
B20 L(\C MAXINT
Ge'l AND .',ARO
H22 ADD .,15,ARI ;TEKENBITS TOEVOEGEN
023 SACl x+,O,ARO ;RESULTAAT IN AUCOR(I)
B24 SACL. ;RESULTAAT OOK IN KPHIN(P-I)
82~ BANl RSCLP ;AFWERKING VOLGENDE AUTOCORRELATIECOEFF.
826 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
G27 * lEST OF HET LAATS1E BLQK IN HET EXTERNE MEMORY BEREIKT IS
B20 • ZOJA, DAN BECIN WEER HET HET EERSTE BLOK
E~29 *¥***xxx***~****~*****K.**~******************K**~KK*************WK*K~*********K********
030 RESLIH LACK NSAMP ;
831 TBLR KLADI ;KLADI
B32 LACK 3*HALFORD+5 ;ACC
En3 ,,;UD [<C:;ADR ; ACC
014 AVD KLAD'! ;ACC
83~ ~DD KLADI,I ;ACC
036 BLEZ FLTACO
83 7 LACK MAXBLK
BIB TBLR RESADR ;RESADR MAX, CCHEUCENADRES VOOR BLOKKEN
1:)39 xx«x***~***¥~x***X*X*i(***KKKX*~~·**KX**~~*~~¥"xx*xxxx~KX*K**.~********~*~*~**********~**

I
-..0
o
I



LOCATION OBJECT CODE LI~E !>OURCE LINE

8IJ HET BEGIN VAN DEZE MODULE ~ORDT VERWACHT DAT DEZE MATRIX ALS VOLGT GEVULD IS:

I
'0I

1(

*
)I

)I

)I

*)I
*)I
*
)I

.~

Je

II

·x·
)I

-x
-x
)I

If

)I

><
-x

*Je-

II

I<,
)I

-x-
-)I

·x·
-)I

x·
-)I

·x
·x
·x
·x-
·x
)I

I<,
)I

"~======~=====~==~==I<,

)

)

)

RIP)

RIP)

SET ; INIM = RESET ; DP ~ 0 ; ARP = 0
f,LT ; INn, ". RESET, 01' 0; ARP "' 0

________________________________________________ 1<,

-x

."

R(2)RIll

r~ I .. )

NOEMER WAARDE VOOR EEN DELING ITEVENS RESTENERGIE Ell)
I[LLER WAARDE VOoA EEN DELING, EN HULP T.B,V. SCHUR-ALCORITHME
P··2, , , II LOOP DO\..IN CUUN TTR VOOR I: ii. 2 TO P
EERSIE RlJ VAN GENERATORMATRIX
TWEEDE RIJ VAN GERERATORMATRIX lIN OMGEKEERDE VOLGORDE)
NA AELDOP SIAAN HIERIN DE REFLECTIECOEFFICIENTEN

;
,ALB ANALYSE UIT STAAT, DAN BEGIN AAN VOLGENDE BLOK
;LAAD (FILIERORDE-I) IN LPCNTR
,VO(W LOOP: FOI~ I :.. '2 TO P
;H:ST OF fd.. U:: COEFF, NUL ZIJN IALS AliCORO""O DAN OOK AUCORI"O)
;IONIET, DAN BEREKEN REFLECTIECOEFF.
;lOJA, DAN ZIJN ~LLE REFLECTIECOEFF. AUTOMATISCH GELIJK AAN °

RIO )

r~ I 0 )I
I

(

EEN,ll
INDICA
CALAUC
t,r~ II ,Fl..TORD
('I~ II ,LPCNTI
."l.iCOR 0
CAI..Y I
I..iRK 1

DE C[ Nt: I~ ATcr~ ·_·MTR IX IS ALS VOLGT OPGESLAGEN:

I f,UCOR I lJ) AUCORll) AUCOR(2) AUCORIP) )

I )

( I<P!HNIP) Kf'IHNIP-·l ) KPtlINIP--2) KP~lIN1O) )

NG ~FLDCP IJJN DE RESULTAIEN ALS VOLCT IN DE MAIRIX IERUG IE VINDEN:

FILTER COEFFICIENTEN EN REFLECTIE COEFFICIENTEN BEREKENINGS MODULE I FLTRCO

IN DII MODULE WORDEN DE FILTER COEFFICIENTEN IREFLECTIE-COEFFICIENTEN) Kl TIM KN
BEREVEND, DIT GFBEURT MET HET SCHUR-ALGORITHME, OAT HERHAALDELIJK EEN GIVENS-ROTATIE
UIIVOERT or EEN GENERATOR-MATRIX.

I FIP) X X X )

I )

( RIO ) 1< ( 1 ) r I::.'.) KIP) )

;'iET X NIFT '"'AN E<l: LANG

('7«1""2 + bSxP + 10) CYCLES, WAARBIJ I" OF FILTERORDE IS,
BlJ EEN IO-DE ORDE FILTER WORDT D[T 13blJ CYCLES Ie 272 KICROSECONDE)

GEBRUIKTE VARIABELEN
IN !).~T(~-·PACE ()

~JDEI'iER

TLLLEH
LI:JCNTI~

f.UCCR ( I ) :
f:P~HNI I) :

DE UllVOERING VAN DEZE ROUTINE DUURl:

LAC
AND
1<l
L.f,R

PROCESSOR STAIUS BIJ MODULE BEGIN (EIS)
ElI~DE -_._--)

·x
x HIER WORDEN D~ TELLER EN NDEMER VOOR HET BEPALEN VAN KIll BEREKEND.
-K

u~.:i ;:.~ :,;.
H"~i"~ x·

[<41 .1...

I] ~(.~ .:.(.

1'143 x·
U1.11\ ><
U!\~5 ·x·
UI\6 x
U'l'? ·x
U'iU x.
;:149 .~.

n~'''j 0 ,x·
U~~J '1 -'I:

U7·1. x
P7? x·
U'73 .y.

0'7 I; ·t·

H'.7~~; ~.

U'76 >,
B,?'7 x
1:1'/Ox·
t]';.:'9 x
HHO x
UUI 'x·
BU::,:' )
UD3 .1.,

01''\ ·t· ,.

UU~j x·
BEl6 FL mct.)
HWl
OBB
U[I'?
11'; I)

[, '? I
H9?
U93
U9/l x
n(i~·.·J .:(
H9(. .(.

H~...:.; ~~ .;(
B~.~; ~:.:; y

W:,r:,t
H~'J'7 x
b'.."O x
n~'.)9 x
UbO .;"<..

Hi,,! ·x
Hb~? x
Ub3 ·x
Dh4 x·
H6~:", ·x
U66 ';(
Db'"? ·x
UhB ;(.
H69 ·x
n?~1 .l;

OP3 ;?lJ':;D
!.I 1 '.'4 7';>61
n1 'i~:.~; rr 00 (I (1(.1(',

ilJTi' 3H'.."C
OI"U 3041)
Oi '79 c.' (10 II
01 '?A FE I) (I n1 9 0
oI 'iT I· ,; 'I 0 01 N,



LOCATION OBJECT COPE LINE ::;UURCE lINE,:

B'Jl:l x
U9'? :;(
90 I) ,x'
9111 ',<,'

9 0 ;~~ .:-1,

'?03 "L.'

91) '1 ,x
!?():'.", oX:

I
-.0
N
I

i NDn,EI~ :' IilJCDR ( ()

;
i A!"',WNIH Ne
iKPl1TN(p'T",n 1I:'.L,LER + 1(1,,·1) ,x' IiUCOR(J+l)
i I\EIHlnAI. I.,DOP VDIHi VDLCCHDE: WAIiI~DE VAN J

; TELI..EI~ :' l(F't,IN(p", I '>

;STORE LOOP COUNTER W(\IiRDE; TEVENS ADRES VAN KPMIN(P-I)
;lAAD ADRES VAN AUCOR(O)
; BEGIN VflN LOOP: FOI~ J :" TO P,-I

;
;'TEI..LER :' KRMI,'~':P""I"J)

;IiFRONDING
;AUCOR(J) AUCOR(J) + K(I-l) " TEL.LER

rEI..LCI~

API! .'"YCHn~

AUCORIJ
NUE1'IEI~

Al;' [! ,L.PCN rl~

r,R'l ,r,UCUR U
1
x· > 1 ~'J

r[l..lEI;~

Fr::N,I ....
x+, '1 >ril~fJ

x) 1 S ) Al~ 1
TELLER,I
x , Ii!~ 0

ET:N,14
x' , I
!:;CHUPLP

!'AR
lJ,RK
I. A!H'
LAC
1'11"'1'
(lP ('lIe

LM!
I.. ('II.~

!:>()CI..
L(,C
::;(\CI..

IiDD
!::(,CH
LAC
!:;(,CH
til:> Y
r',pr,C
(\1)))

!,:r;CH
l.',A~!1

x IN PIiSCflL ZIET DELE BEREKENINC ER ONGEVEER IiLB VOlGT UIT II

x II

X FOP J :", 0 TO P-"I DO *
,x' E:ECIN AUCOR (J) : ce, AUCOR (J) + I< (1-1) IITELLER; II
,x' TEllER :C' KPMIN(P-I"-J); ,)I

oX- Kf'11ItHP,-I-,J) :'" TELI"ER + K(I-l)l<AUCOR(Jt-1) ,x'
x END; II

x' NDE i1ER :" IiUCor~ «(l) ; II

x' n:U"ER :" KPW1N(P-I); ')I

* II
M PROCESSOR STATUS BIJ HET BEGIN VAN DIT SUB-MODULE : DP ~ 0 ; ARP ~ 0 II

" E I NDE " : DR .~ 0 ; AR p, () *
¥------- ---------------------------------------------------------------------11

C(~Li<, I

!,CIIUP LP

'106 ,x'
'?07 .x-

,x
x
e<-

x
CUEFI"P

'lOB
'/!)9
'? 1 0
'j' J 1

01 'JE 3041J 91 :?
III "lr '71 Ill> C)',I ,.")

01 130 60Dl '? '1 ·1
111111 ~?FI 'H t,) J"',
11 1 1:1;' 6IH I' 916
IJ 1 H3 "lFTr c: "J '7

0 1 04 OE::,I) '110
(J 1 O:'i :'8(111 ?1 Ii

HI 06 ;:,'1"01 'I :,:.' II
0 J WI j'/4I( r:.';.:.> J
01 HI3 bDDO ?2;.:.~

01 H'I ~:FHr '/ :::.~:~

OIOfl oE~:,D (";:24
01 DB :,';'/[;1[1 '? ;:.~ ~'.'j

[) I HC F401l0(01) 9;.!6
i)i ;.:,i:"'

01 OE :mJ\1) 9;:',fl
III HI" ;:'1) OJ.) 9?C:1

01 '10 ~'; 0 J\ (, <>:'30
11191 <.'000 93 1
fll 9~? :',';04D 'n;'

i M:eu, :"-lEU",ll' INOEI"E'~ (, WIi(\RDE V(\I~ K(I) )
;lAAD LDUPCOUNlER WAARDE IN IiUX,REG.O
iKPMIH(P 1) : K(I)
;lAAD 1(1) OUK IN T-REGIS1ER: VOORBEREIDINC VOOR
ICA VERDER M[r DE RECURSIEVE BEREI(ENINCEN lOl(\NC

UP)",)
iLAIiD IiUCORO (Q30-FORMIiAT) IN ACCUMULIiTOR
;p'I~EC, 1«1") ,x' H,I_LEr~ (Q3()--FOR11AATl
; IiCCUM,' AUCI]I~ () + K(P) ,x TELLER
lliF 1~()NDC()I~PEClI[

;IiUCDRO :' PESTENEPCIE EIP) (Q15 FURMAAT)

-(TELLER/NUEMER) ;

MATRIXVERMENICVULDIGING
LDDPCClUNTER > ()

o
()

----------------------------,-*
,x'

",x'
l<

II
,)I

------------------*

o i M~P

() i Ii'~ P

DE MAlRIX INGEVULD

FE"',I'!
Aucm'O,1

-)"

x HI.I:'.R WORDT 1(1) BEREKEHD EN IN

./..

oX- PRQCC!:>SQP SlA1US BIJ HET BECIN VAN DIT SUD MOOUlE DP
• EINDE Dr

CnLl DELICN
L~P ARO,LPCN1R
:)(~CL x
! T x'
B("~l CDEFLP

< , , , ,I(EPE!(Ei,IINC vr,N
U,>C AUCOR (l , I!'j
i"1" Y "EUEI<
1iF'liC
MlD
~:)(1r::H

?.\<i x
q~') :'..j .:,'

'136 ,x

?JU x
1139 ,(.
9 11,0 .X:

'I'll ,,(,

'I'!,? x'
9'!3
94 ~(

?4~'-,

9·~6

°4'/
fJ'~n .,(.

O( 'Iii ;'FOlJ
(J J '?l' (,1)11"

() (9C nl'l"
(1191) OE ;",))
0\ t;iL '::.;9nl)

01'15 FOOI)(1416
01<>;j 3U'!D
019i:, :::ODH
11197 6rd'iH
"(90 1'401i1l 1'/,'



l..OCI"rIDN OBJECT I.:lJD[ LIH[ SOURCE UNE

UITVOEPING VAN DEZE ROUTINE KOST MAXIMAAL 481 CYCLES (96,2 MICROSECONDE)

GEBRUIKTE VARIABELEN :

RESET l DP = 0 ; ARP = 0
RESET j DF' " 0 I MP , 0

~;[T j INTl1
~JET I H1H\

01",'11
DVM

SCALEC / lEFFEeTIEVE AnNTAL SAMPLES/WINDOW)
RE!:;lEt,:EPGIE ElP)
HICH'-WORD vnN Ril
L(JI,j·..·lo.IORD VAN r< 0
LocnLE KLADVAPIABELE
CLNURMEERDE nUTOCDRRELATIECOEFF R(O)

F(,CT();~

(,t ICU\,< (I

POHICH
I~ OLUW
KLADI
1< L AI):::'

~=~==~===~=======================,======= ••====.=••================================*
BEREKENINC VAN DE SCHAAl..FACTOR MODULE : CALSCF *

*
,~EERST WORDT DE 32-8IT8 AUTOCORRELATIECOEFF. RIO) GENORMEERD. AAN DE HAND VAN HET

AANTAL SAMPLES IN EEN BLOK, DEZE NORMERINGSFACTOR (FACTOR) WORDT BEREKEND TIJDENS
DE INITIALISATIE. EN IS OMGEKEERD EVENREDIG MET HET AANTAL SAMPLES IN EEN BLOK.

VEPMENIGVULDIGING MET DE RESTENERGIE EN DELING DOOR DE OORSPRONKELIJKE WAARDE VAN
AUCORlO) CORRIGEERT OP DE INVLOED VAN HET ANALYSE-FILTER, BEREK END WORDT IMMERS HET
GEMIDDELDE VERMOGEN VAN HET ERROR-SIGNAAL. EN NIET VAN HET INGANGS-SIGNAAL.

TENSLOT1E WORDT VAN DIT RESULTAAT DE VIERKANTSWORTEL GETROKKEN. WELKE GEBRUIKT GAAT
WORDEN ALS SCHAALFACTOR,

p~rCLSSDR STA1US BlJ MODULE BEGIN lEIS)
EUHlE, )

'i'~jB*

(.?~·.~;9 ·x
ri6tl ~"(

961 x
'i'!:>? -x-.

'i'I:>J ,x
'il::.'\ .,.
9 f:,~:.j ·x·

'i' 1:, '7 ·x
96U "J;

969 ·x
~;l'? 0 x
'i'71 ,y.

97;.:.~ ·x
q '7'~/'

'i''/1 ;(.
9')::.:; .y.

q'./' (, :~.

9'/'/ ,x
<;'/U ;1(.

1")'/9 :1(

'ino ;(.
'i'>:Il x
9P.2 11-·

I
-.0
U
I

BIT NAAf~ RECHTS

;
jZOJA, D(\N ACC :",' 1-~!."-16 lQ32)

;
jSHIFT HIGH WORD 5 BIT NAAR RECHTS
ITES1 OF INHOUD ACCUMULATOR CROTER IS DAN 1-2"-16 (Q32)

,
;SHIFT MEDIUM WORD J

I~ °L(lW
[EN,l'::i
KLAD1
I<LAD1
ROHICH

"x- CNORMEER lPOHICH,ROLUW) lQ?2-FORMAAT) or AnN TAL SAMPLES IN BLOK)
C(',I.::,[F 1.'1 Fr,CTDi~ j\"ERi'IENIC\"'ULDIC ([<OliIf7;H,ROI.OW) t~ET I'ACTOR (Q'I5)

hI' Y I<I!LD\~

PAC
SACL
ADD
snul
Lnc
tiP Y
APAC
!,ACL I<OHlCH
(l!JIl r::Ei,,'1~j

!,AUI KI.M''1 jl~ESULTnnT Hi 1!(LAD1,ROHICII,ROLOW) 1Ia37-FORMAATl
¥*¥***x~*¥~xx*~**¥x****x~***.*****~**~x~***x**~*«~*****************************K******~

-x- < SCHUlF RESULTAnT 5 BiTS NAAR PECHTS, EN SLA WEER OP IN 2 WORDS
L~C ROLOW,ll jSHIFT LOW-WORD 5 BIT NAAR RECHTS
ADD E[N,lS ;AFRONDING
!:;(',CH ROL{)W
LAC rioLDW
ADD POHICH 11
!3M:L POUlvJ
ADD U:N,15
!:;ACH ROIHCI,I
Lt,C ROHICH
ADD I(LAD1,ll
!;uns ,HNU!:;
IH.. EI !:;CNOVF
It,C

'iD3
C'D <\

019F 6A6? 'f!<:,
OlAO 61>4U qHf:)
(}'I Al 'lFDE liB?
OlA? ~';()4n 9DD
lllA3 ol' ~.'il) 'i'U'i'
II 1A4 ~5n'lC 990
III A;;, ?ll4C '?91
lllA6 6D49 q9?
OlA"I 'lFUF 'i'93

"

,0'1 A8 ~'j 049 9'i'4
ol ('I';' OF ~'il) '? (;')~':j

Ol,;A ~.'jB4C 'i''i'6
'i"n
'i9B

OlAH ?B<\n 9''19
OIAC llF~'.'jO I 1)00
oI AI) ~;B4D 1001
lilAE :.:.'04'·J I 00:,'
II 1 (,I' IIB'l'i' ) OIJ3
00\1-311 ~s () 4l] 1 0114
011'11 OF :il) '.1 lIil:5
OlD? '.'.'jlJ4? I 1)116
Ii 1B3 ;>0 'l'i' .I. UII'l
01H4 OB'lC '1 OOD
O'IK, 6:i ~'JI" 1 D09
OO\H6 F F< 1.1(' o I Ie (1 I 1.'1 ("I
(} 0\ reD '?FU t? J 01 I



LOCATION OBJECT CODE LINE !:,OURCE LINE

0"1 fl'? :~;()4D

01 r'A o0 ~:,\:

01BB ;:.".iO-19

OlBC 3H~'jl:

OH'D I>nrd:'
OlliE :!()OD
01 PI" :":.. 0 '1 (1

OlCO I>AOD
01 CI (,])40

0 IC:! 71" HI:'
O-IC3 ::iOJ1H
OlC4 ~j04L:

01 C:'i ;:'04C
0lC6 OFOD
0lC7 1>1\4'?
01CB '7Fn'---

0le9 7001"
OICA 644A
01CB F40(0)Cr1
OICD :=j 0 ·19
01e[ 6349
01 CF 61413
OlD 0 "lOOE
01 III 644()
0-) D? F'lO 0 '111>1
OlD4 '79~:.iF

01D::i 01"49

01D6 ~i04n

0107 ::j1349
01DEl FD 0 1.1 (\:-,FU

101:! SACL ROLOW I
1013 SCNOUF ADD MAXI NT IOMZETTEN NAAR JUISTE FORMAAT
1014 SACL ROHICH IRESULTAAT VAN VERMENIGVULDIGING EN SCHALING IN IROHIGH,ROLOW) IQ32)
1013 ***************************************************************************************
lOll> LAR ARO,FLTORD ;MAAK KLAD2 GELIJK AAN GENORMEERDE RIO)
_I (11'/ r1(IR -'H

II)IH LAC *
IOl9 SACL KLAD2 ;KLAD2 :~ KPMINIP)
10:!0 **.****.*****.**.**••**••***•••••••••••••••••••••••••*•••••••••*••••••*••••••••••••••••
1021 • ( VERMENICVULDIC IROHIGH, ROLOW) MET RESTENERGIE E(P) >
1022 LT AueORO IT :~ AUCORO ~ RESTENERGIE (Q15)
In:!3 MPY ROLOW
1024 PAC
102~ SAeL ROLOW ;
1026 SACH KLAD1 IACC ROLOW * AUCORO
1027 LAC KLADI
1020 ADD AUCORO,15
102 Q MPY AOHICH ;
llurr AP(\C ;ACC :C~ ROHICH -~ AUCORO + I\CC/2'16 IQ31l
lrl~l *~*X«¥X¥XXX¥«X***~****~**X**K*******X****«~*****K**X***********************************

(032 • ( DEEL IROHIGH,ROLOW) DOOR GENORHEERDE R(O) >
IQ33 LARK ARO,15 ;(RDHIGH,ROLOW) :~ Ace / KLAD2
1034 SCDIVI SUDC KLAD2 I
1035 BANi SCDIV1 1
1036 SACL ROHIGH ;ROHICH DEELRESULTAAT DEL INC (1& MEEST SIGN. BITS)
1037 SUDS ROHILH ;CLEAR LOWER II> BITS VAN ACCUMULATOR
I03D ADDS ROLOW
1039 LARK ARO,14
1040 SI:DIV2 SUDC KLAD2
10'11 h~llZ SCDIV2 ;
Ir~2 AND hAXIHf ;CLEAR HOGE DEEL VAN ACCUMULI\TOR
1013 AUD ROIIIGH,13 ;TOEUOEGEN DEELRESULTAAT (MET ONBEDOELDE SIGN-EXTENSION,
1044 MAAR DEZE STGN-EXTENSION STUORT DE WORTELROUTINE NIET)
1045 SACl ROLOW
I04b SACH ROHICH
1047 CALL SQRT

I
-0
J:>
I



LOCATION OBJECT CODE LINE SOURCE LINE

PROCESSOR STATUS BIJ MODULE BEGIN (EIS) : OVM " SET , INTH = RESET , DP : 0 I ARP = 0 *
EINDE _._-) : OVM " SET I INTH = RESET I DP ,~ 0 I ARP = 0 .)t

................ """"",.,,,, .""., ,.". ".."""" ."",,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,~=,,,=,,,,=,=,,,,=~,"".,,=,,,,,,,,,'=~,,,,==",=,=====If

S'$"SSSSS$S$$'I$$$$S$$$S$I$$SS$$$IS'$$$SS$$I$$$S$$~$$S$$$$S$$$S$$$SSS$$SS$$$I$$$$$$$$

$SSSS'S'S $$$$$$$$$
SS$'SSSS, BESCHRIJVINGEN VAN DE SUBROUTINES: INTSR, DELEN, UPDAUC EN SQRT $S$$$$$$$
'SS$'SSSS $$$$$$$$$
SSSIS$$SS'$$I$$I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$$$SS$$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$S$$$$$$$$

I
-0
til
I

II

*
II

*
·It

*
If

*
*
*

,.""",,,,=,,,"'*
II

*
*
*
If

.~

le·

*
le'

If

If

.)1

If

I Nr~'R

IDE BEREKENINGEN VODR DIT BLOK IIJN BEEINDIGD
;BEGIN AAN HET VOLGENDE BLOK.

;
,SCHUIF EVEN REFL.COEFF, 8 BITS NAAR L.INKS

,
;SCHRIJF RESUL.TAAT NAAR EXT.MEH.

;
:COMBINEER EVEN REFL.,COEFF. MET ONEVEN REFL,COEFF IN KLADI

lSAMPLES PER BLOK COUNTER (DOWN COUNTER)
FILTER UITGANGSICNALEN BUFFER-ADRES-POINTER (DOWN COUNTER)
INlEESBUFFERS ADRES POINTER <DOWN COUNTER)

.
;~ERWIJDER SIGN-EXTENSION BIJ SCHUIVEN

BEGINADRES VOORLOPICE AUTOCORR.COEF. IN EXT.MEM.
LOCALE HULPVARIABELE
HIERIN STAAN DE BEREKENDE REFLECTIECOEFF.

[AL.AUC

KL.ADI ;KL.ADI :~. SCHAAL.FACTOR
RESADR,PA4 ,SCHRIJF BEGINADRES EXTERNE BL.OK NAAR EXT.HEM,COUNTER
KLADI,P!\~ ;SCHRIJF SCHAALFI\CTDR NAAR EXT.MEM.
I\RO,HI\L.FORD-l;I\RO : c LOOPCOUNTER; TEVENS ADRES VAN KPHIN(P)
AR1,FLTORD ;ARI: ADRES VAN KPMIN(P-l) ~ ADRES VAN K(I)
1
MINUS,8 ILAAD MOST SIGN. BYTE VAN KLADI HET ONEVEN REFL.ECTIECOEFF.
x·····
KI._Afl1
"',f!
.)1,

OF F H
,x'--,M10
KLAD1
KL.AD]
KL.Al>1 •Pt"j
I<CPL.P

RESAfiR
KL.ADI
KPllIN(I)

SCHRIJF REKENRESULTATEN NAAR EXTERN MEMORY MODULE : WRKI

DUUR: 7x-ORDMAX + 7, DUS ALS ORDHAX ~ 12: 91 CYCLES (18.2 US)

GEBRUIKTE VARIABELEN :

F'

- IN DATA··PACE 0
I'<LI< CNT
I'UFI1AX
DELAY

CEBRUIKTE VARIABELEN

INTERRUPT SERVICE ROUTINE MODULE

lIE HEr BL.OKSCHEMA AAN HET BEGIN VAN DEZE LISTING

HET REDDEN VAN DE REGISTERS EN DE AANRDEP VAN DE INTERRUPTRDUTINE KOSTEN:
26 CYCLES (5,2 US)

SACL
OUT
OUT
LI',i~K

U\R
LARP
LAC
MH>
!,ACL
L(,C
SACH
LM:I<
!\!'!J)
(1)!)

!,(~CL

OUT
BrlNZ

I0<\ '? x-"""""
1 0,i Ox
'1 (I ~:.'j '1 x
I0,.;,' x·
lO:'\;3x
) O;.J4 .)Ie

I 0 :'.';;'5 .)Ie

J 0 :':.1:, .~.

'f 0,57 x
lO:,B '*
lO:.";9 ·x
"I i) I:> 0 .,.
·t 0(, I x·
106? ·xo·····
1063 ·x
1064 WIII<I
106,';
'1066
J067
1 oI:> I;!

']Oi:,'? KCPLP
I ()'70
] () '7 I
1/)'7::'
10?3
1074
10,/,.
II) '76
lOT}
107B
] 07'1
11)00
lOBI x
10132 .)Ie

IOIB
II1B4 ·Xo

100'5·>t
] 006 x·
1007 x
lOBO x-
lOB'? ·x
10'10 .)Ie

10'11 x
10'?;~ ·X·"

I 1)'?3 ·x·
IO'?4 x
J O'/~, x
1091:, X
IO'?? x
10'fO x
10'/9 x·
I 100 ·x·
I 101 x
ItO? x
110;3 x
1.104 oX

110:; '"

OUT F9()0009f~

01DA ~'i04C

OIDE< 4[;4[
OIDe 4P4C
01 DD 700,:i
oI DE 3'1,,,,C
OIDF 6flHI
OlEO ?F.l:'.iE
OIEI 7°/90
() I E;~ ~."04C

01 L;~ ;:.'Bon
() I E4 :"iOBO
OlE::' 7FFF
011,.6 7'1'/0
OlE? 004C
01 E8 ~'j()4C

01E'1 '1D'IC
OlEA F4000lDF



LOCATION OBJECT CODE LINE SOURCE LINE

I
-0
0
I

*
If

·ll

SET I INTM = SET I DP Z 0 I ARP ~ 0 If
SET I INTM = SET ; DP a 0 I ARP = 0 II

,=~=~==========.= ====.======~=~====.==*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*If
If

*If
*INTM ~ SET I DP ~ ? ; ARP ~ ? *

INTM = SET I DP ~ 0 ; ARP = 0 *
::::~::~~~::~~~~=~~==~===~=~=~~===~==~==========~~=~=If

OVM:: '!
OVM ~ SET

I
;HULP :~ BLKCNT - 1
;SCHRIJF CSAMPLE-COUNTER-WAARDE - 1) NAAR EXPANSION-PORT
;VDDR EVENTUELE TRICCERI~G VAN EEN OSCILLOSCOOP DP DE BLOK-GRENS

~~::::_~~" ,~~~=~~,~=:~,=~=~=:=~=~=,z~===w.==*

*
~

*
*
*
*
*
*

TIJDELIJKE OPSLAGPLAATS VOOR DE SAMPLE VAN DE AID CONVERTER
LOCALE HULPVARIABELE

TIJDELIJKE OPSLAGPLAATS VOOR HET T-REGISTER
TIJDELIJKE OPSLACPLAATS VOOR DE EXTERNE RAM ADRES COUNTER
ALS NAMELIJK IN HET HOOFDPROGR. DEZE COUNTER GEBRUIKT WORDT,
DAN MOET DIE WAARDE AAN HET EIND VAN DEZE ROUTINE WEER HERSTELD
KUNNEN WORDEN.
STATUS SAVE PLAATS
ACCU. LACE DEEL SAVE PLAATS
ACCU. HOCE DEEL SAVE PLAATS
AUX,REG,O SAVE PLAATS
AUX,REC.l SAVE PLAATS

SAMPLE UIT A/D-DMIETTER EN RESULTAAT VAN VERTRAGING CQ15)
SCHA1TING VOOR DE OFFSET AANWEZIC IN HET INGANGSSIGNAAL CQ19-FORMAAT)
TIJDELIJKE DpSLAG RESULTAAT OFFSET-COMpENSATIE
POINTER NAAR EXTERN DUFFER

DL.KCNT
FEN
HULl'
HULp,PA;3

~:;At"IPLE

OF F!:~ET

HULl"
DELAY

SAMPLE
HULl'

STATUS
ACCULG
I',CCUHG
AUXRCO
I',Ui<.r~GI

pi~CCE!:;!:'(:JR SHdU~; [~IJ ;10DULE BEGIN (EIS) : DVM
EINDE ---) : DVM

-- IN DATA-PAGE
T!:;AVE
11'1pCNT :

CEDRUIKTE VARIABELEN

TIJD!:JDUUR: 17 CYCLES C3,4 US)

PROCESSOR STA1US BIJ MODULE BEGIN
EINDE

'JEPTRACINC INGANGSSICNAAL EN DFFSLT-COMPENSATIE MODULE

LAC
!:;U!<
!:J1~CL

OUI

SST STATUS ;SAVE STATUS COP DATA-PAGE 1)
LDPK 1 ;ACTIVEER DATA-PACE 1
L~Rp 0 IARO WORDT CURRENT AUX, REG,
SOVM ;SET OVERFLOW MODE
SACL ACCULG ;SAVE ACCU, LACE DEEL
SACH ALCUHC ;SAVE ALCU, HOCE DELL
SAP AR1,AUXRCl ISAVE AUX.REG.l
S~R nRO,AUXRCO :SAVE AUX,REG,O
MpYK 1 ;CDPIEER IHHOUD T~REC NAAR P-REG
PAC ;COPIEER p~REC, NAAR ACCUMULATOR
!3ACL TSA""E ~ ~:;A'JE IN TSA'JE
IN lMPCNT,pA~ ;SAVE EXT,MEM,COUNTER
LDPK 0 I
OUT SAMpLE,PA2 IsnMPLE NAAR DIA - OMIETTER
IN SAMPLE,PA2 ;NIEUWE SAMPLE OpHALEN UIT AID - DMIETTlR

XX~~***¥*XX******~**X********************k****.;(***** **********************K***********

1106·x·
1107 x·
1100 ·x·
1 1 () Ii' x
1110 x
] 1 l1x
I 11 :.:.' x
1113 x
1114 x
1 I I :.i x
'1116 ·x
J 1 1'7 x
111 Ox
111 'Ix
.\I?O x
11 (' I x·
It:?:? x·
1.1 ::'3 x····
I 1:'4 ·x
1 'J ?~'; x

II ('6 [I'IT!:;P
1 J:'.7
I 1 :;~U

11 ?'ji
11.30
1131
113::'
113.3
1134
J 13:.1
1136
1137
1 '138
1 I :l'ji
1140
1141
1 1" :.:l

1143
1144
1 1 4:';
1146
1147 ·x·
11413 x
1149x
11~;O x
1 ] ;:, 1 x
1 '1 ~~.; ~~ x·
1 1 '::j ,3 .,..
l I. ~:.:i 4 .Y,.

1'] ':;'::i x·
'11 ~::;6 x
I 1 :','7 x·
II :''jfl x
1 1::,'ji 'I.

1160 x
I 1.6 J ·x,,·

01 FD ?0~S7

OnF 10;jl\
011"1" ~'iO~59

O?OO 'H':';'ji

IlIEE 7COr
olEY bUll
011"0 bOBO
01 F 1 'I'FIHl
011":.:1 5001:.
fllF3 5D(\D
011"4 310C
01E:'j 300ft
011"6 8001
01F7 7FHC
011"0 ~'j00{,

011"9 440'?
OlEA 6EOO
01FB 4A~,A

()"lFr: 4::.';';A



LOCATION OBJECT CODF LINE GUURCE L.INE

I
-..0
.....
I

*.)Ii..
~.

*x·..
')Ii

.)1

*.)1
*.,.

DP = 0 l ARP = 0
III" ~ 0 I ARP = 0

INH1 ~, SET
INT11 SET

AFRONDING

S[r
LET

ANAFILT

DVM
01,,'11

"===========•••=-=================================.
~

.)1

x·
-x·

*
*
~

*
.)Ii

lTREK OFFSET AF VAN SAMPLE
lOFFSET IN QI9-FORMAAT
IRESULTAAT IN HULP IQ1S)
lACC := OFFSET IQ35)
lTEL HIERBIJ HULP/2·S OP
IOFFSET := OFFSET + HULP/2·S IQI9)
IVERL.AAG POINTER NAAR EXT. BUFFER

,
;RESULTAAT IN Q3-FORMAAT
,OMZElrEN NAAR Q15-FORMAAT
;CDRRECTIE VOOR SYMMEIRISCHE

ISELECTEEI~ II IT II
InUER AAtUUIT

I
;VERLAAG EXTEADR • ADRES VOOR OPSLAG ERROR-SAMPLES
;AFSPLITSEN VAN EEN ERROR-SAMPLE

I
;LAAD ADRES EXT, BUFFER VOOR VERTRAGING
IHAAL VERTRAAGDE SAMPLE UIT EXT. BUFFER
;LAAD ADRES EXT. BUFFER OPNIEUW
lSCHRIJF NIEUWE SAMPLE 1- OFFSET) IN BUFFER

,
,ZO JA, L.EES 4 ERROR-SAMPLES UIT EXI.MEM,

AANTAL SAMPLES NOG IN HUIDIGE BLOK
OPSLACPLAATS VOOR 4 ERROR-SAMPL.ED
HUIDIeE EXIERN ADRES WAAR VOLGENDE ERROR-SAMPLES IE VINDEN ZIJN
~3~11PL.E

HIERIN STAAN DE BEREKENDE REFLECTIECOEFF. VOOR DE INTERRUPTROUTINE
INHOUD VERTRAGINGSELEMENTEM VAN ANALYSE-FILTER

SAMPLE
OFFSET,12
HULP
OF F!JET
HULP,12
OFFSET
DELAY
EE.N
DELAY
DEL.AY,PA4
!:;MWL.E,PA5
Nc.LAY .. PA4
HllL.P ,PA5

I<LKOIT
'JIEREP
I':XT I:, ADI,
':>(,MPLE
FI.. ILFI)1
1)L{d-1Al II

I",PLlCi1[NTATIE VAN r,NALYSE-FILIER MODULE

ALS HET 0NALYSE-FILIER UIT STAAT, WORDT IN DElE MODULE EEN ERROR-SAMPL.E UIT HET
EXTERNE MEMOkY CE.HAAL.D. DE TIJDSDUUR IS DAN GEMIDDELD 18 1/2 CYCLE 13.7 US)

GE~PUIKIE VAPIABELEN :

PROCESSOR STATUS BIJ MODULE BEGIN IEISI
EJHN: .. }

STnAT HEr FILTER AAN. DAN WORDI HET VERTRAAGDE SAMPLE UIT DE D/A-OMlEITER
GFFILTERD M,B,V, EEN L.ATTICE-FILTER,
DE TIJDSDUUR IS DAN: 10xFLTORD + ORDMAX + 21 CYCL.ES,
MET FLIORD? FN ORDMAX=12 WORDT DIT 123 CYCLES 124.6 USI

ZAUi
SUB
DACH
ZALH
ADD
!:;r,CH
L.AC
SUB
SACL
OUT
[1'1

OUI
OUT

L.AC LLN,ll
,,1'lll INDICA
BNl L.Ai~A

HAnL ERROR-SAMPLE UIT EXT,MEM,
L.ACK J lTE81 or AANIAL SAMPLES IIAT GEWEEST IS VEELVOUD VAN 4 IS
MID rn.. 1< CNT
!:;ue EE~1, 1
tiLL? ~:;~1VIER

our EXTEADR,PA4
IN VIERICR,PA5
IN EXTEADR,PA4
L(,C VIERER, 4
I:,ACI.. VIEI~ER

I:;(,CH :,Ai1P LL
LM: ~:;M'IP LE , I;?'
MID EE N, 11
~:;ACL. IJ(,MP LE
B ElH~ CUDL

XXX*X ••• ~X•• X.XXXX•• XXXX*•••****•••••X.X.*X ••••xx ••x**.*.xx****••••x••••••••**••••*.*••

.121.\
1:."1 I)

I ;,1 '."i
".1 :?"1 (j

1;>'1 '7
l:.:.'lB
1 ;:.~ 1 t.,)

11 !:d
1161
1 16'5
1166
'/167
116H
11.6\?
.) 170
'1 '.1 71
117:."
1 173
1 I 'l'i)

1 '1 7 '.5
"1 "I '7 I~) x-
l I. 7'7 x·, .
I 171:1 '<,
1179 ),.

I 11:10 '.'
lIb l Y,

11 ;j? '1

11 In '1

11 H4'·
., Hi:'jY

II b6 ".
II H'J x
IIPU oX

1 1 !l '?x,
II Ii' 0 .~

1 1Ii' 1 .~

"I 1(f:,:? '"/.:
1 193 x
I J '11) i

11 ~~:5 x
11 'Ii:, .x
l.t 97 x
I I 'fB'
\ j 9'f x
1 ::.' 0 0 x
I?Ol A!')M liT
1? 0;'"
1 :.:.'1)3
'J ;:.'0 1 ~.

\ ;:.' 0 :'j
J ;'.~ 0 (,
120'7
I :2'IH
1:;>09
1? 1 r)

1 ;""1 I
.1 ;".) "to? ~:~l'it) TI:: 1{

n~:!.1? 7E03
n;:'~'J 3 '?CY~",?

0:;>14 11~";D

!.l21:j FF'OIlO?·.':'
()? l'7 4C.;c)
O?I U 1~.',:'.;;."

0219 44'''.;6
(1;?JA ?.Jl~~;;:.~

o;:' 1 1~ ~.'i 0 ~'i ?
O? 1C ~.';f:l:'jA

()?\ D :'::C:.';A
O?lE IIKiD
0;'1 F ~";O"'j(l

O;:'?O F'/OOO?C!)

O?OE ;:~O'''\)

O?OF 7961
O?10 FEOOO?;";.':

0;:'01 6~';~';A

o;2 II ;:' 1C'd
O?03 ~jH:')q

0;:'01 6:',;',3
0;:.'05 OC:'.;'?
0;:';06 ~'=;B~:J3

0;'0'/ :'::O:'.'iO
(!?OH 10'>1)
o;~~ 0 <;> ~.:.; 0 ~:.:; H
I] ;,:.1 I) () '1 c~.:;p

o? 0 l~ J\ ~.:; ~.:...;()

°;:, (I C 1 C.':>!:'
O;'OD 41):','1



FILE: LPC:JANN HEWLElT-PACKARD: *** LPC ANALYSE- ~N H~SYNIH~S~-~KUbKAMMA ~~R r-r~1 lu nar' ITO'} 11;C,U

LOCATION OBJECT CODE LINE SOURCE LINE

1::.'20" < HET EICENLIJKE ANALYSE-FILTER >
1::.'21 LANA AFLTER FlTORD,FLTCF,DLANA,SAMPLE

I
-0
00
I

II

*If
II

If

II

*..
*
'.If..
If

II

""'l<
.l(

II

SET ; INTM = SET I DP = 0 I ARP = 0 *
SET ; INTM = SET I DP • 0 I ARP = 0 II

....,'0:,,,...".'''''' " ..,. ,,, ....... "'=::. ",.'"'.==.''''' " ..":c,=."",,,""

DIVERR

ANALYSEFILTER AAN STAAT.
(5.5 US> ALS ER GEEN OVERFLOW OPTREEDT
(4,5 US) BIJ EEN OVERFLOW

DVM
OV~l

AlIRES VODR OPSLAC ERROR-SAMPLES IN EXT,HEM,
;
; VErn.AAG EXTEAlIR

I
;TEBT OF AANTAL BAMPLES DAT CEWEEST IS VEELVOUD VAN 4 IS
,ZOJA, SCHRIJF 4 ERROR-SAMPLES NAAR EXT.HEM.

;CLEAR HIGH-ORDER ACCUMULATORBITS
;LAAD SAMPLE IN HIGH-ORDER nCCUMULATORBITS
;TEST OF SAMPLE POGITIEF IS
;NEEM HET 1-COMPLEMENT
;RESFT BITS 4 TIM 7
;OPSLAAN MET VORICE SAMPLES IN VIERER
I
;LAATSTE SAMPLE OMZETTEN IN G1S-FORMAAT
,SYMMElRISCHE AFRONDING VAN SAMPLE

,
;CLAMP SAMPLE TUSSEN -SCALE EN SCALE
;
;LAAD ACCUMULATOR MET MAXIMAlE WAARlI( (1-2°-3 IN Q3 FORMAAT>
:INVERlEER ~lS SAMPLE NEGATIEF IS
;
;DEFL ERRORSAMPL[ DOOR SCHAALFACTOR (BEPAAl 3 BITS>
;OPM: DE INBTRUCTIE NA SUBC MAC CEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE ACCUMULATOR! '!

AANTAl SAMPLES NOG IN HUIDIGE BLOK
HUIDICE EXTERN ADRES WAAR VOLGENDE ERROR-SAMPLES TE VINDEN ZIJN
!:;M1PLE (QI':'j)
SCHAAL-FACTOR (Q1S)
LOCALE HULPVARIABELE
HIERIN STAAN DE BEREKENDE REFLECTIECOEFF, VOOR DE INTERRUPTROUTINE
INHGUD VERTRACINGSELEMENTEN VAN ANALYSE-FILTER

i"\INW:;
BMIPLE
DI VI' ()~;
~lINUf:;

[I:: N, 4
VIERER,4
VIU~ER

VIERER,' '2
FE N, 11
!3M1PI_E
3
BLKC~n

EHRCUDE
EXn::ADI~ ,PA4
VIERER ,PA~i

EXTFADR, P(-,4

SA~\P LE

!3CI1LF.

SCALE:
NUCiVF
'7
lCS'IPO!:;
!:;CAL.. E
f:;CALE

BLKCNT
EXTEADI~

::;r.,/·IPLE
!3CAI.. E
HULl'
F'LTCF ( I)
1)1 M'IA ( I )

DEEL ERROR-SAMPLE DOOR SCHAALFACTOR MODULE :

HET ERROR-SAMPLE (Q15> WORDT GESCHAALD M.B,V. DE IN HET HOOFDPROGRAMMA BEREKENDE
SCHAALFACTOR OP 4 BITS NAUWKEURIG.
DE2E ROUTINE WORDT ALLEEN UITGEVOERD ALS HET
DE TLID!JDUUR I!, DAN GEHIDr'ELD: 27 1/2 CYCLES

22 1/2 CYCLES

CEBRUIKlE VARIABELEN :

PROCESSOR STATUS BIJ MODULE BEGIN (EIS)
EIND!:: ---- .. >

ZALH
M.l!:;
!:;IJf'H
BITl
LACI<:
!-'
~DDH

~;l.![C

NUl'
3Uf<C
1'101"
surc
NUl"
MID
ADlIH
!-<LE l
XIW
r'1lH)
f.\l)D
!:;ACL
LAC
ADD
!3rlCL
L'lCI<
Ai'lD
BNI
OUT
OIJT
11'1

l :':'j::.' NfJOVF
1 ;<13
l ;.? ~:~; '1
J ~? ~.:,:'j

1 ?:~;6

1 ?;.!;~~ ~.

1:..';:.'3 .•"""".,.,.,
1 ?;.:.~J) x

"1 ?6'.~:j

I;.~66
.'?6?
1?6~:l

1::.'6'1
1 ?71l
.1::.''71
'1 ;.:???
I ;:~';'3

1;:'71

1::.'64 DIVPUG

1;'.:':iB
1 ::.~ ~.:.; ';'>
1;:>60 TE!:;TPO!:;
1;:'61
1?6;.?
J.?63

1 ;??6 ~.

1 ::.~;.?:., x
J. ?;:.~B .;(.
1 ?;?9 ·x·
'1 ;>30 x·
1,?31 .•
I :?3~~ x
I ;:~33 ..
J ;.:'34 x·
1.23:"; ·x
') :.'.'36 ..
'1 :'3'7 y

J :)30 ..
1 ;:.~J9 ·x
1::'40 •
1 ::'4 J .".
J ::'4;,' ..
1::'43 ..
J ::" 1 I[ x·'
'1 ::.'~,.:; x
1;.'.'46 DI'JERP
1 ::'47
1::>.4U
) :.:.>49
1 ;:~:'i(\

.1 ;? ~...: l

O;:'AC 655A
O::'AD 7FBB
o;:~ AE 6 ~:.~ ~~J ~~j

O?AF I"nll:10::'P4
o::.'Bl 'iE Il'l
0::'1'1::' F'/O'l(\:.:'I'C
0;,' B4 60 ;"i::;
();? 1·:1:;; 64 ~:'~.J

0::.'B6 71'130
o(lB7 64:'i:.';
O:?BEl 7FOO
O;:.~BI"i 64:::1~:!

O::.'BA 71"00
() ;,'BB 7ri~JL

o:?l<C 60:",1'\
O::.'ftl) Fnl)i)O:.:'C.1
n;?Bf' '7W;C
02CO 04::.;n
0;'C1 04::i::'
() ;,:.) C ;:.~ ::; 0 ~.:; :.:.~

o;.:.~ C:3 ~:~ C ~:.j ?
0;>C401<::;D
O;'C:j :::.;o:";r,
0;'(;6 1E03
O?C'7 '79~.:;·?

O::.'CB FEllOI)?CD
I) ;?r;A 4C·.;I:,
;I;'CB 41),:.';::.'
O:'CC 4V'.'i6



LOLAfION OBJECT CODE LINE ~:;(]IJH CE L. I NE

..
PRClCESSDR SlA1US BTJ MODUL.E BEGIN (EIS) : DVM ~ SET; INTH ~ SET DP = 0 ; ARP ~ 0 *

FIt-mE _._..-.) : D'JM '" SET ; INTM ~ SET DP::: 0 ; ARP " 0 If

.. . . . ........ :: :::: .::. ,:: co':::: c, '" ." '" ,:: c::c,' "::c,,,:: '" ,"'" " ,,;::c~;, " X

IMPLEMENTATIE VAN ENKELE ERROR-CODERINGEN : ERR CODE

UITCAANDE VAN EEN ERROR-SAMPLE (Q13) WORDT EEN NIEUW SAMPLE (Q12) BEREKEND DAT MET
MINDER BITS TE CODER EN IS, GEKOZEN KAN WORDEN UIT DE VOLGENDE OPTIES

I
-a
-a
I

If

*
*
*If
If

*
If

If

*
If

*
*
If

x·

*x·
.~

*
.~

·x·
x
x
.J<

·x·
.~

.~

.~

x·
.~

·x·
l<

·x·

*·x·
.J<

·x·

1 ~j I 1:i CYCLES
i?9 I 17 CYCL.ES
36 I ?'l CYCLEG
~.i6 I 34 CYCLE ~;

I CODERINGSBESLISSING:
I JA I NEE

fEST OF SOM VAN DE GRDEP-SAMPLES GECDDEERD MOET WORDEN

AL.S RCiUNDO DAN CEEN ERRORCODERING
MAAR EXCITATIE MET RA~DOM NCirSE
ALS RClUND)() DAN EXCITEER MET PERIODIEKE PULS

LAAD ERRSUM (Q28)

SET AL.LE BITS VAN ERRSUM,

ERRSUM := HET lE CCiDEREN (VOORLOPIGE) ERROR-SAMPLE (Q12)

lEST OF SAMPLES 01" VASTE AFSTANll MOETEN LIGGEN

AANTAL DAMPLES NCiG IN HUIDIGE BLClK
HUIDICE EWTERN ADRED WAAR VOL.GENDE ERROR-SAMPLES TE VINDEN ZIJN
BEGINADRES VClORLOPICE AUTOCORR.COEF, IN EXT.MEM.
SAtlPL.E
LOCALE HULPVARIABELE
HIERIN STAAN DE BCREKENDE REFLECTIECOEFF. VOOR DE INTERRIJPTROUTINE
I~HDUD VER1RACINGSELEMEN1EN VAN ANALYSE-FILTER

HET UITGANGSSAMPLE IS EEN TWEEWAARDIG RANDOM GETAL (-0.5 OF +0,5)
HET UITGANCSSIGNAAL IS EEN PERIllDIEKE PULS MET AMPLITUDE CROUND) (Q12) EN
EN PEAIODETIJD (NSGRP + 1)
ROUND IS EEN MASKER DAT AANGEEFT IN HOEVEEL BITS HET SAMPLE GECODEERD WORDT
(Q12-·FOI~MI\AT )

II
Il

Il

Il
()

0, VA~)n:: AEST.
[), VM~. r,F~>T.

ROUND
r~td'iDm\

MSI(CODE
t'jt,XINl
EI<R!3IH\
T~;TI..Gr~

LEN) ~:j

HIDICA
NIJ'3U~'i

ERR SUM
S()MPU::, 1~3

ERRSUI'\
E:FN,6
1I-IIlI CA
TGTI...Cf~

I<LI<CNf
Exn::AI:oR
i~EDADI~

~:;A~1P LE
HULl"
FL fCF( I)
1)1.. p,r'!(1 ( I)

RllUr'ID
RUUi'ID

I~ClUHD

BIJ OF LAATSTE ClPTIE HOEVEN NIET ALLE SAMPLES GECODEERD TE WORDEN, DE CONSTANTE CSNGRP)
GLEFl A~N PER HOEVEEL SAMPLES ER EEN SAMPLE CECODEERD WORDT,
~FHANKELIJK VAN BIT 6 VAN INDICA KAN DIT EEN VASTE OF EEN GEMIDDELDE PERIODETIJD ZIJN.
BIT 3 VAN INDICA CEEFT AAN OF HET UITCANGSSAMPLE RECHTSTREEKS OVERGENOMEN WORDT, OF DAT
ALS UI1CANCSSAMPLE DE SOM VAN VOORGAANDE SAMPLES GENOMEN WORDT,
BIl 1\ VAN INDICA CEEFT HEl TYPE AFRONDING VAN HET EINDRESULTAAT AAN.
DE TIJDSDUUR VAN DElE ROUTINE HANeT nE VAN DE GEKOZEN OPTICS, EN VAN DE BESLISSING OF
L'F HE I IIUIDIer !:;M'lF'LE CECODEEIH) WORDT OF NIET:

OPTIF:

C[[PUIKTE vnRIABELEN :

ROUr'lIl
P (11..1,'))

I~DIIf"ll

r~uur-.))

LAC
III
PL.1
LAC
!,ACI...
P
L.AC
r,ND
PZ
ZM.. H
ADD
!:;r,CH
LM:
Ai·ll
In:

1 ?'?6 ) ...
1 ::''1'1''
.l :.:"10 .~

°1 ;:."79 ·x·
I.::'BO*
1?Bl .~.

'I, ;...~U? x
l ;'B:O x
.1. ;:'U1 x
1:.:'1<'; '{
1 ;:.~P6 x
1 ?[j'7 x
l ;'BU .~

.1 ;:)09 :x.
1;:::'10 .y,

1?9"J v-
'I. ;.:.~ I..~ ;.:? .'l(.

1.;.:.1 1;'3 .',l;

/::'91 y

1"\;:>n NU~:'l..Ii"1

13:.'."1
Inn
/331
'1.\.\ ;:,

1 ;".~~J6 -:to'

1:::"17 ;{
1 ;:'.91;1 ·x
",I ?(?/i :~

'1300 x
1 J () Ix
1JO;~ .',1;

1:'>03 .",
'1.\ 0 1\ ·x
1:,0:, x
1.306 x
J. 3 O'? ;t,

1300 x
1309 ;(
1 :51 0 ·x·
l:q I~

I. 'r, 1 ::' .J<

1313 X

1314 x

1:31 :.:, ·x
1.316 x
1317 x
1 :1 113 [I~ R 1::1][.[

13J9
13?()
13<.'1
1:'1,::';:>
13::'.3
I :''';'4 M~:;I{ COI)I',
13::::':j
1 :E~b

O;.:>'CI) ?Obl)
O'-'LE EE 00 OJ! I)

O?I)O FAOOO?IJ,',
O;?I>2 ;:.~(J~.:.IF

0;:>\)3 ~:;O:"!O

O:'D~ F'10 00;:.'1"'\
o?D6 ;.:~::~~:.=i1)

I) ?I\? '7';>/:> 1
0:.:(1)0 FFOOO::'])H
(J? D() 6 ~:.:,~.:J q
O::'l)B OI)~"iA

O'-'\)C :",W",O
0;.'1)1) ?6':d',
O?\)[ '7961
0;:.(1)1" FFOOI)::'I~



LOCArION OBJECT CODE LINE SOURCE LINE

I....
o
o
I

CROEP)

VOOR AANTAL SAMPLES IN CROEP)

XOI~ SAMP L,E

INVERTEER ALG MSB~l

SEED :., (I',ASK MID SMIPLE) XDR SEED
LAAD VOLUdE VAN RUISSIGNAAL IN ACCUMULATOR

f;,EED :
SA''tPLE

i
lAce := SAMPLE. SCALEC

i
ISTORE RESULTAAT IN ERRSQRS (QS)

;
;LAAD SOM VAN KWADRATEN VAN VORIGE SAMPLES (Q3U)
IP :" SA/1PLE"2,'(·SU,U:c (Q20)

;
iLAAD GEM, AANfAL SAMPLES -1 PER GROEP (QU)
;OMIEllEN NAAR QO-FORMAAT EN 1 BIl OPTELLEN
;
;STORE IN ERRSQRS (Q8)

;SYMMCTRIGCHC AFRUNDING VAN SAMPLE

;
11EST OP LAATSTE GAMPLE VAN CROEP
;lD NIET, DAN MAAK SAMPLE NUL
;OpNIEUW L(\DEN V~N SMPERC ("COUNTER

;AFRDNDINC Ni'lAR 0 (MAS~ERCN IS AL GEBEURD)
:ALS SAMPLC POSITIEF DAN IS SAMPLE AL CORRECT
IIONTCT, DAN MOEf NAAR BDVCN CECORRIGCERD WORDEN

;MASKEER DP GEWENbT AANTAL BITS
;STORE IN S(\MPLE IQ12)
;MAAk ERRSUM () (VODRBCREIDING VDLCENDE
;lCGT OF SYMM[lRISCHE AFRONDING OF
;AFRDNDING NAAR 0 GEWENST IS

HULP,l
EI,RS(~R:3, 12
HULl"

SMjF'LE
SCALEC
HULP
HLLP

!:;AMpl..E

l::TIL,I,

LT
LACK
THI._I~

MPY
PAC
bACH
LAC
I'H'Y
bPAC
::;(,CII ER RGQR S , 4
BGI ZERm:Rrn
1,t,CK N::;CRP
H" ..I< HULP
LJ,C HULP ,n
ADD [CN,B
::,r.c;L [YR:,QRf:l
B NONIEYR
LA~ ARO,GMPERC
Bt',"1/ ICI~DCRi;;

L (,{::I< N::;CI'II"

11'1...1' ::;~iPEI~C

LAC EHI,f;;I)M
ANI) POiHW
~:)(IC I. !:;(\i"'IP L.E
::;(\CH Lr'I'!:;Ut,
L ric n: r1, '\
MJI:o lIlDICA
['l !;YdIWD
L,(IC ::;(,~\!:; I...F
1.<[[/ ::;Yr~rILT

!:,'In IHIUJ-!D
1.< :;M':;MP
/()I.. H Sr1~1!:iLE

I;UI< I< DUND, I ~j

::;,.,CH I:;(\I',PLF
B SYNFILT ;

••*.~••••• x•••• x.x ••••••••xx •••••••• x••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2FRGERH S~R ~RO,SMPFRC ,STORE VFRLA~GDE lFLLFPWAARDE IN SMPERC
ICROCI<Rl ZAC ISAMPLE :~ 0

B ~:;f!lCSt1P

P ANDUtlGINLR ATDI'
L,r,c f;,FED,1
XOP !:;Ai',PL E
Gr,L L :::Er I>
!:;ACH b(\MPLE
LM:I< Ii'
rd'lV ''> Ai'H' L E
YUH \:iFED
:,ACL SEEn
Lr,c E,EN,11
AliDH S(,MP LE
A!<::;
::ii'lCL

13",)
) 3::;0
1 3~:,:,?

1360
1361
1 ~'::, /::·2
1 ',\/:,:'\
J. 3() 4

J ;~J:,

133<\
\ 3:3~j
1336
133~'

I,,:l,B
,( '~3Q

',1:\ 'j ()

1,341
,131?
·l.~;43

1 ':,~ ,1 '\
'( ;':1,'1::"
13".6
1,,\ 4 '7
'[;3<'\U
131'1
"J ~'.~. :·.·.1 ()

'13:',;;1
'J 3~·".;:?

1 ~ ~:::i:1

),:::, <'\
\ .y.:,;; :::.;

1\() ':j !:>Y MIHIlJ
1,',66
\36'7
1:\6B
131:;'1
U'}!1
l'P1
137?
10'7:1. (
I T/'\ pANDClt1
1 3'7:':;
13'76
13'7'7
',13'iU
1" '1 ';'
1:;HIO
1301
130?
I ',U3
13B4
13U::j b(,I:>>liP

0310 21::,4
0311 '7U:,(;
031? '::iO:,4
0313 ~;B:jA

0314 ')TO'i'
031 ::, 7'?:,:;()
03,1 (; '7l'l::,,\
o:,1, '7 ~:; 0 ":i 4
n31 B ::'['::'il>
031 Ii' 60~:iA

0:' 'I (, 7F'Hn
P31 Fi ~)O~·.·jl~1

030C 30';,1"
0301> 'lEH'?
0311E F'i'00031P

11;:>[1 bA,,;A
O:;:'E:~ '?EO'?
o;:>. I': 3 b '}':,:;<I

0;:>.E4 1:(1):::;9

0:,'[::" '7FDI':
I :.? F 6 ~:.:.; 9 ~'.:j r;
o;:.~ I:: '7 .;:~ c ~:.:j "l
O?FI'J (1)'5',

021::,'/ '71"90
{) ;~) E A ',::j C;-.'. "1
0::,'E8 FC000300
O;:!EI> '?FO~'

0;:> ET b T::,; q

();,ofF ?W,;'?
0;:>1"0 OB""j)
0;:'1"1 :,0:',1
O;:>F~! F'?O OO::>.F '7
0;:>.1"'4 3n~;B

O?F::; f400030C
O?F'7 'ITO'/
o;:,' I" H b '7 ~5I:'

02F'? ::>'O~,{)

O::>.FA '/'?bO
o::>.F r~ ;',0 ;.'i!\
O;:>FC ~,n;jO

o?FD ::,' '\;:;1>
O;:,'F'E '7'i'61
02FF' FFO[)030,/
0301 :!O::jA
030? EI>O 1,\ 031 C
0,04 106('
030::,:; F''I00031[<
030'/ 6~:;::,A

030(:1 1F 60
030'i' ~)B::)A

030A 1"',?il0031C



LOCATION OBJECT CODE LINE SOU[{CE L.INE

I....
o....
I

.)0

*i(.
.)1

1(.

·It

*

*
*
*I(
*If
·It

i(.

If

*
·It

*·It

,'''.''',.,*
I(

.)1

*
I(

I(

HULPVARIABELE
STAAN DE BEREKENDE REFLECTIECOEFF. VOOR DE INTERRUPTROUTINE
VERTRAGINGSELEMENTEN VAN SYNTHESE-FILTER

- AANTAL SAMPL.ES NOG IN HUIDIGE BLOK
- TEVENS TIJDELIJKE OPSLAGPLAATS VOOR ADRES MASKERTABEL
- FlAC OM TE KIJKEN OF HET HOOFDPROGRAHMA AL KLA!!lR IS.
- lEVENS ADRES VAN EERSTE SAMPLE IN HEI CYCLISCH BUFFER
BEGINADRES UOORL.ORICE AUTOCORR.COEF. IN EXT.MEM.
ADRES WAAR VOLCENDC ERROR-SAMPLES IN E~T.MEM. TE VINDEN ZIJN
L.OCALE HULPVARIABELE

SCHAAL-·FACTOR
!:;Al1PLE
LOCALE
HIE.RIN
INHOUI:-

DLI< 011

SCALE
Utll~P LE
I··IULP
F L ITF I I )
D: .. SYN I I )

I, E::;ADR
E:<TEAllR
1·11.I1...f'

:~===~==::~=:::~:====~:=:~~==~==.:==~:=:=:~.==~:~=~~==~==========~======~~:==========~~=====~======*

IMPlEMENTATIE VAN SYNT~ESE-FILTER MODULE SYNFILT If

*
If

*
*
*If

US )·It

*
*
*
If

If

*
*.)1

ALS HET SYNTHESE-FILTER UIT STAAT, WORDT NIETS GEDAAN.
DE TIJDSDUUR IS DAN 4 CYCLES 10.8 US)

GEBRUIKTE VARIABELEN :

IIJDSDUUR: 4 CYCLES ALS HET HUIDIGE SAMPLE NIET HEf LAATSTE VAN HET BLOK IS
A~DERS KOST HFT 32*HALFORD + 34 CYCLES. MET HALFORD'6 IS DIT 226 CYCLES 145.2 USI

STAAT HET FILTER AAN, DAN WORDT HET VERTRAAGDE SAMPLE (Q121 VERMENIGVULDIGD MET DE
SCHAALFACTOR CQ15) EN UERVOLGENS GEFIL1ERD MET EEN LATTICE-SYNTHESE-FILTER
DE TIJDSDUUR WORDT DAN 11*FLTORD + 28 CYCLES. MET FLTORD=9 WORDT DIT 127 CYCLES (25.4

CEBRUIK1E VARIABEL.EN :

AL.S lAnlSTE WORDT CEIEST OF HET CYClISCH BUFFER VODR DE VERTRAGING HET EIND BEREIKT
hE: I:: r:'l . (J;-mt,'1 I>E \"ERH~I't(;Ii~G EEN CEHEEI.. M1NTM. (2) BLOKKEN BEDRM,GT, HOEFT HIEROP MA!!lR
FEN KEER I'M lEDER BL.OK OP GETEST TE WORDEN.

ALS IOJUIST HET lAATS1E SAMPLE VAN HET BLOK BEHANDELD IS IBLKCNT = 01, DAN WORDT
C:CONIPOL.EERD OF HCI HUOFDPROCRAMMA KL.AAR IS MEl DE BEREKENINC VAN DE REFLECTIECOEFFI-
CIEN1LN. ALS NFl HODFDPRUGRAMMA KLAAR IS, MOET FLAG 0 ZIJN. ALS DIT CORRECT IS, WORDEN
DE BEREKENDE FLL.TERCOEFFIClENfEN OPCEHAAL.D. DEZE COEFFICIENTEN WORDEN TEVENS AFGEROND
OP ECN VASl AANTAL. BITS PER COEFFICIENT. ZOALS GESPECIFICEERD IN DE MASKERTABEL VANAF
PROCRnMMA-GEHEUCENPL.AA1S OCH

GPHAlLN VAN FIL.1ERCOEFF. BEREKEND IN HOOFDPROGRAMMA : GETCOEF .

.. '".,.
l(-

·x·....
·x·
x
x

·r,

• *
x PROCESSOR STATUS BIJ MODULE BEGIN lEIS) DUM ~ SET I INTM E SET I DP • [) ; ARP '" 0 *
;( LINDE ) DUM -, SET .l INTi1= SET .1 DP '" 0 .1 ARP " 0 ;(
* _._--_... _,~==============="-------"======================================-=====*
SYNFlll lAC EEN,l ISELECTEER BIT 1

AND INDICA ;FILTER AAN/UIT
1·</ CCle: UEI:
LI :3CAL.E ll(~l:';)

MPY SAMPlC ;P: SAMPLE * SCALE IQ27)
I:>(.)C ;
ADD EEN,14 ;AFRONDING
SACH SAMPLC.4 ISIURE IN Q1S·FORMAAT

*¥~**¥*kX~~Y~K~*XX***0*~~**~KX~*,(~(~**~~MK****X**~*** *******~***~****K~**.**~*****K*~***

SFL.ICR FL.TORD,FLTCF,DL.SYN,SAMPL.E
y , .

.,.
X
.;(.

x·
«.
y

K

.y.

):

.y.

x·
.'1..'

x·
y,.

;(

·x

•
.:-:...
x

"X
~:

y

*

1313'/
13Hf:
13!W
1~WO
t 3';"j

'J :,9?
13';'3
1 3'i' 4
13';:'5 ·x
1396 x
139'7 x
1391'< x
l39'? x·
14110 K

1401 .•
J 40? •
1403
J!\H
l40:"j
) 4 :)6
l~O'7

J .\ 0U
".40 'i'
141 (I

1'1.1. 1
1 ·11 :.:>
t41:1
I'll 4
11 I :,
) (1"1. 6
.I 41 '7
Hill
.l 1\ t'i'
14:."0
J 4:.:' I
( <1:.".?
1 ,,::>3
1 ~ :.~4

14;:'.::.
14::;6
I 4::'.'/
'14::.'0
1 ·1::H ?
1~30

J 431
1<13:.0.

'J 433
1.4:H
J n:j
1436
J437
1<13U
Ln'?
1<140
.1. '111
I ~4:'
'.1\43

031C 21'::iD
031D 7961
031E FFOOO:51,n
O:5?O 6A:':::'i
03::'1 6 D:·.;,;
O:V;' 7FHE::
03?3 OL'.'.'D
(U?4 :iC:;,;



FILE: Lf'C: J',<'HW HEWLETT-PACKARD: *** LPC ANALYSE- EN RESYNTHESE-PROCRAMMA *** Fri, 13 Mar 1987, 11:21

LOCATION OBJECT CODE LINE !:;()ur~ CE I... I NF

,...
o
N
I

BEGINADRES ERROR-OPSLAG VAN HUIDIGE BLOK
I
jEXTEI'lDR :'

;
;SELEKTEER MASKER VOOR EVEN COEFF.

;
;OPHALEN VOLCENDE MnSKERADRES

,
IAFRONDINGSCORRECTIE EVEN COEFF.

I
IAFRONDINCSCORRECTIE ONEVEN COEFF.

j

ISPLITS ONEVEN CDEFF. I'll"

j

ISPLITS EVEN COEFF. AF

I
;LEES MASKER UIT PROG.MEM.
;OPHOGEN MASKERADRES
ITIJDELIJK OPSLAAN IN BL.KCNT
I LEE~:; 2 CCEFF.
;AND COEEE. MET MASKER

.y,

EEN, '7
x+
HULP,8
Hl.ILP

HUL.P J1:'j
')(+,O,ARO
['LKeNT
FCPLP

\444 * SCALE SCHAALFACTOR T.B.V. INTERRUPTROUTINE *
144~ • FLTCFlI) BEVAT OPGEHAALDE REFLECTIECOEFF. *
1446 y DELAY POINTER NAAR SAMPLE IN CYCLISCH BUFFER *
144'7 • *
1448 • PROCESSOR STATUS BIJ MODULE BEGIN lEIS) : OVM • SET; INTM • SET I DP • 0 ; ARP " 0 *
1 '\4'? ·x, "EINDE-,·_·) : OVM "' SET I INTM '" SET I DP = 0 ; ARP " 0 *
11Sr *:..'- :.:.::::..:.: ;:.:..:.:~.~:=~:=:;~=~=~:~:=::~:~:~~:::~~=:=:===:~~=~=:~:::-:~::.::==:==~~::=~~~:=:===~===~==:=============;:==~~===~=~:=~===~:==~:M
1151 CETCOEE l~R ARO,BlKCNT ;lEES AANTAL SAMPLES NOG IN BLOK
1452 B~NZ SAMECF IVERLAAG OIT, EN TEST OP LAATSTE SAMPLE
1153 LAC FLAC I'EST OF HOOFDPROGRAMMA KLAAR IS HET DE BEREKENING VAN K(1) TIM KIP)
1454 DNZ RESTART ;ZONIET HERSTART HET HOOFOPROGRAMMA MET EEN VERLAAGDE FILTERORDE
1155 LACK NSAMP ;
1456 TBlR HULP ;HULP :~ AANTAL SAMPLES I BLOK
1457 ZAlH RESADR IRESnDR • BEGINADRES VOLGENDE FLOK lIN EXT.HEM.)
1458 ADD HULP,14
1459 ADD [EN,14
1160 S~CH [(TEADR
',1161 L(,CI< HALFORD+l
1162 ~DD EXTEADR I
1463 SACL HULP IHULP :~ BECINAORES HUIDIGE BLOK
1464 OUT HULP,PA4 ;ZET DIT BEGINADRES IN EXT.HEM.COUNTER
146~ IN SCALE,PAS ;LEES SCHAALFACTUR lQ1s)
1466 LARK ARO,H~LFORD-1 ;ARO LOOPCOUNTER VOOR AFLOPEN ALLE COEFFICIENTEN lIN GROEPEN VAN 2)
141;,'/ L(Wi< (;iH ,r'LTCF ;!"Irn::: AI:'R[!:; K1 ',,'ODR Hl'ERRUPT·_·ROUTINE
1468 LACK PTABRlF IACC : BEGINADRES MASKERS VOOR AFRONDING VAN REFLECTIECOEFF.
1469 E[PLP lARP 1
14'70 TBLA HULP
1171 ,;!ll) EEN
1472 SACL BLKCNT
1473 IN -,PA5
1174 LAC *
117~ A~D HULP
1476 SACL *
1177 LAC .+,B
1478 SACL x-
1479 l~[ MINUS,8
14130 ,"lNV .y,

1401 sr,cl..
1482 ZALH.
1483 SUB HULPJl~

1484 ADD EEN,15
1183 SACH x
14B6 LAC MINUS,?
1487 AND *
1488 ADD
14B9 SACL
1490 LAC
'J 4<11 !:;ACl
1492 ZALH
1493 SUB
1494 SACH
119~ LAC
1496 BAN?

(l3BO 3fl~'!:,;'

O:m1 F40flC'3Eli
03113 "'04F
O'~B4 FEll 0 0 i13F
ll:n'6 '?EIlH
03B'7 6'7";'/
(j 3I'B 6~:J'1 I':
o3D9 OE~:;9

03BA (H:::-:,D
03BB ~)B:'"I:,

03I'C 71...0'7
03BD OO~,j6

lUI-E ~i()~i9

03BF 4C'8
03CO 4~'J~',::i

03C'1 70()~;

03C? 7164
03C3 71~OC

03C4 6BOI
03C~) 6'7~,W

03C6 0 O~:,D

03C7 ~';O:';?

03C8 4:'jOO
0:~C9 ;;'OBO
03CA 7'?~:;'?

03CB ~jOBB

03CC ?8AB
03CD 50'?B
O:'.CE ?B:'·E
03CF 79BO
03DO ~:jOBB

03Dl 65130
03D2 1F ~.;9

03D3 OF~5D

(31)4 ~'jmlr:!

o3D~:; ?7"',;1'::
03D6 7'IHU
03D7 07:.)1)
03DB ~:iOAB

IUD'? 2B~'i9

o3 J) A ~''(I ~i9

03DB t,:''iBB
(31)C IF:::;'?
o:mD ~jBr.dl

03DE ;.:~O~.:J'?

03DF E40003C4



LOCATION OBJECT LODE LINE SOURCE LINE

03FE 6EOI .I :".:;:.?:?
O:'!EF ~CO'I 1:;;:. :'3
031' 0 6AO(\ 'I ~':;;,4

1.131': 1 3HOB 1 :'.:j ;.:.~ ~.'J

0:3F2 391lC 't ~j;.:.~6

03F3 6:,0 D ) :....;??
031"4 6'1 OF 1:,;:'0
03F :'; 7BOF J ~:.;;?l}

031"6 '/FH? 'I ;,30
O:W'/ 'IFBD 1;,,31

I....
o
(,.I
I

DVM
O'J11

BEGINADRES LAATST BINNENCEKOMEN BLOK

;
lZOJA, DAN BEGIN WEER AAN BEGIN VAN CYCLISCHE BUFFER

;
;FLi'IC : =

;
;BLKCNT :~ AANTAL SAMPLES / BLOK
;TEST OF CYCLISCHE BUFFER AAN HET EIND IS

;
;HER!:>TE.LI..EN OCiHSPR, EXT,t1UI,ADRE!,
;HER!3TEI... T····REG,
;HERSTEL AUX,REG,O
;HERSTEL AUX,REC,1
;HERSTEL ACCU, HOGE DEEI..
;HERSTEL. ACCU, LACE DEEL
; HFR!:;T EL. ~lTA1Ll!:;

;[HABLE INrERRUPTS
;lERUC NAAR HDOFDPROCRAMMA

BLKCNT
FU,G
ARO,BLKCNT
i'IRO,BLKCNT

1
'! 11"CIH .. i"A 1
rSAVE
AP Il ,i',UXRGO
Al<l ,A\JXI~Cl

ACCUHC
ACCUI...G
STAT U!:;

Nf3Ai",P
r"I_K C~!T

DELAY
!3E1 ELi',C
Bi_K CNT, 1
EEN,1
DELAY

AFSLUITING VAN 1I[ INTERRUPT-ROUTINE

DUUF:: I;? CYCLES (2,4 US)

;
;OPSLAAN NIEUWE WAARDE VAN BLKCNT

~~~=~~==~=====================.==========.========*

EINDSR *
*HIERIN WORDT DE INHOUD VAN ALLE INTERNE RECISTERS BEHALVE HET P-RECISTER OP DE OORSPRON- *

KELIJKE WAARDE GEBRACHT, WELKE lE HADDEN VOORlIAT DE INTERRUPT OPTRAD. *I(
*I(

SET ; INTM '" SET ; DP " 0 ; ARP '" 0 .)1

7 ; INTl1 RESET; DP = 7 ; ARP ""? I(

c=====~=, =~======================I(

PROCESSOR STATUS BlJ MODULE BEGIN (EIS)
EIHDE )

LACK
H<LR
L.AC
I'Gl
LAC
ADD
SACL
Zi'lC
ADlI
!:;{,CL
LAI~

S~\I~

LDI'K
OUT
LT
Li'iR
U\R
zrll.. H
to j) DC,
L!:;T
E lI'iT
::!ET

1'1 '/B
'1/19'/
1 'i\! ()
1 ',:, () 'I
1 "iO?
i ':'i03
\ ;:i I! 4
.1 ':,O~;

'I ~.'.! 0 b !:;[ rl::'LAC
.I ;:iO,/
1 ~"i I' H
,: '.·.·j09 S(li"')[CF

\ :.i 'lOx
.1 ":i 1 I x
'1 ~..; 1 ;~~ x

"1 ~:; 13 *
.( ::;14 x
'1 I:! 1.:::J ·x·
t ':".1".1. h -x
'I ,,:,1"1 "
I::; 1ex
.I ;',.1 'i' x
.I ;";:>.0 x'''
J. '::j?'j x

ElI'IJ)np

o·! :',1>
~.iO:)U

,/E· 09
OO;'.'?
::;0 ·~F

3B,,";'7
30?:''?

'7EOO
6'7:'.:,7
:>.O:':iO
FCOOI!:,Ft-l

03[1
()3F?
03[3
03[4
C3Ei:>
O:'E'?
1l:3LH
03E'/
03FA
03Ff'
031:C
o3E D



SOURCE LINE

NA AFlOOP BEV~T DE ACCUMULATOR HET RESULTAAT (Q15-FORMAAT) NAAR BENE DEN AFGEROND

I
~

o
~
I

OVM ~ ? I INTM ~ ? I DP = 0 I ARP = 0
DVM ~ ? I IN1M = ? I DP : 0 I ARP = 0

BEVAT DE WAARDE 1
HOST SIGNIFICANT WORD VAN INPUT
LEAST SIGNIFICANT WORD VAN INPUT
BlVAT HET TUSSENRESULTAAT
BLUAT REST-W~ARDE BIJ HET TUSSENRESULTAAT
HULPVARIABELE VOOR HET AFSPLITSEN VAN 2 BITS

ELSE Y:~2.YI

END

IBECINWAARDE VOOR 1~ KEER DOORlOPEN VAN LOOP
I
;R:= 0 I Y:= 0

I
; I

I
I

I
I 2 BITS AFSPLITSEN VAN 32-BITS INPUTWAARDE
)

I
I

I I
I I
IR :~ 4 * R + C
I
IACC :'R-4~Y;

;IF ACe) 0 THEN BEGIN
R:=R-4*Y- 1 1

YRESUlT,1
SQRLP

ARO,14

REST
YRESULr
ROlOW,2
ROLOW
KLADI
3
KLADI
ROHICH,2
ROHIGH
KlAOl,1
3
KlADt
REST,2
REST
YRESULT,2
SQRBO
EEN
REST
YRESULT,I
EEN
SQRLP

BIJ AANROEP MOET IN (ROHIGH,ROLOWI DE INPUT VOOR DEZE ROUTINE STAAN IN Q31-FORMAAT
VERONDERSTELD WORDT OAT DIT GETAL POSITIEF IS, MAAR DE WAARDE VAN HET TEKENBIT
HEEFT CEEN ENKElE INVLOED OP DE UITKOMST VAN DEZE ROUTINE.

DE ROUTINE DUURT MINIMAAL 292 CYCLES (·58.4 MICROSEC.I, NAMELIJK ALS HET RESULTAAT 0 IS
BIJ IEDER CESET BIT IN DE UITKOMST MOE TEN HIER 3 CYCLES BIJGETELD WORDEN.
DE MAXIMUM TIJD IS DUS 45 CYCLES EXTR~, DUS 337 CYCLES (~ 67.4 MI~OSEC. I

CEBPUIK1E V~RIABEl[N

- IN DATA-PACE 0
EEN
ROHIGH :
ROLDW
YPESUlT:
REST
~LADI

lARK
lAC
SACl
SACl
lAC
SAel
SACH
L~CK

AN0
ADD
SACl
SAC:H
lACK
~ND

ADD
SACl
SUB
BlEZ
SUB
SACl
lAC
ADD
BANI
RET
LAC
BAHZ
REr

PROCESSOR STATUS BIJ MODULE BEGIN (EISI
EINDE -)

c=======~==============~======•••••==.======.===================:============================*
VIERKANTSWOREL-ROUTINE MODULE : SQRT *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1 S3!) •
1551 •
lS~2 •
1553 •
1554 •
IJ55 •
15~6 •
1557 .~=

1558 •
03F8 700E 1559 SQRT
03F9 7F89 1560
03FA 504B 1561
03FB 5D4A 1~{,2 SQRLP
OJFC 2248 1563
03FO 5048 1564
03FE 584C lJ65
03FF 7E03 156£)
0400 794C 1567
0401 0249 15&8
0402 5049 ~C;69

0403 S91C 1570
0404 7E03 1571
0403 794C 1572
0406 024B 1573
0407 5018 1~71

0408 124A 1575
0409 FBOO041 2 1576
040B 1050 1577
040C 504B 1578
0400 214A 1579
040E 0050 1580
040F F40003FB 1581
041 1 7F80 1~82
0412 214A 1583 SORBO
011 3 F40003F8 1584
0415 7F8D 1585

LOC~TION OBJECT CODE LINE

1533 .~

J~,31 *
1535 *
1536 •
1537 •
1338 *
1539 •
1540 •
\541 •
1~~2 ~

1543 •
J3~1 *
154~i *
1~16 y

1547 •
1548 *
1549 •



FILE: LPC: JMlN HEWLETT-PACKARD: ••• LPC ANALYSE- EN RESYNTHESE-PROGRAMMA *** Fri, 13 Mar 1987, 11:21 PAGE 31

LOCATION OBJECT CODE INE !:;DURCE L.INE

I-o
(J1
I

If

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*..
*
If

*
If

*
If

.)1

If

*.j(

,.,",=,,,*

*
*
If

*
If
.j(

If

*
*
.)1

If

*.j(
*

INTM " ? I DP '" 0 I ARP '" 0
INTM = ? I DP = 0 ; ARP = 0

?
?

DVM
nV,1

BE VAT DE WAARDE 1
BEVAT DE WAARDE 32767 (OF 1-2'-15 IN QI5-FORMAATI
l"l",'AT DE Nl:JU1ER WAIWDE (Q131 (MOET POSITIEF ZIJNI
BEVAT DE TELLER WAARDE (Q151

IBEWAAR TEKEH VAN TELLER
IMAAK TELLER WAARIlE POSITIEE
;CDRRECTIE VOOR JUISTE AFRONDING
;
ITESl OP OVERFLOW
;IOJA, lAAD ACCUMUI..ATOR MEl 0

,CLEAR HIGH-ORDER ACCUMUL.ATOR-BITS (EN TEKENBIT VAN RESULTAATI
IlAAD TEKEN VAN TELL.ER IN HOGE DEEL VAN ACCUMULATOR
IALS TELLER POSITIEr DAN ACC I:: -ACC

,
;lAAD LODPCOUNTER VODR 13 X DOORlOPEN LOOP
IEIGENLIJKE DELING

NClEI';EI~

NOEMER
NODIVO'J

TELLEI~

NOEt1ER
(\RO,14
NOEMER
DEEL.lP
MAXINI
'IElU,R

GEDRUIKTE VARIABELEN
- HI J),~TA-PAGE 0

EEH
1'\AXINT
N(JLt',Ei~

TELL.ER

DE NDEMER WAARDE MOET POSITIEF ZIJN !! I I !

IN DEZE ROUTINE WORDT DE WAARDE VAN DE TELLER GEDEELD DOOR DE WAARDE VAN DE NOEMER.
ALS TELLER >= NOEMER DAN IS HET RESULTAAT 0, OM VERDERE MOEILIJKHEDEN BIJ DE BEREKENING
TE VOORKOMEN, DE DELING LEVERT HET CORRECT AFGERONDE RESULTAAT IN Q15-FORMAAT IN HET
LOWER-WORD VAN DE ACCUMULATOR. HEr HIGHER DEEL VAN DE ACCUMULATOR BEVAT NIET DE SIGN
EXTENSION VAN DEZE WAARDE, ZODAT HET RESULTAAT IN DE ACCUMULATOR NIET ZONDER MEER
GE8RUIKT KAN WORDEN IN VERDERE BEREKENINGEN,

WANNEER ABSITElLERI C= NOEMER KOST DElE ROUTINE 60 CYCLES (E 12 MICROSECONDE>
W~NNEER ABSITELLERI > NOEMER DAN WORDT DIT 11 CYCLES (= 2.2 MICROSECONDEI

UPDATE AUTOCORRELATIECOEFF, ROUTINE MODULE: UPDAUC

DEEL ROUTINE MODULE : DELEN

PROCESSOR STATUS BIJ MODULE BECIN (EISI
EINDE ····1

ALI..E SAMPLES IN ~ET IN1ERNE RAM WORDEN VERMENIGVULDIGD MET EEN I-MAAL VERTRAAGD SAMPLE,
EN BIJ ELKAAR OPGETElD. OM NIEUWE AUTOCORRELATIECOEFFICIENTEN RO TIM R(P> TE KRIJGEN,
DIE WEER TERUG NAAR HE~ EXTERNE MEMORY CESChREVEN WORDEN VANAF ADRES RESADR

ALS r DE FILTERORDE IS EN N HET AANTAL SAMPLES WAT AANWEZIG IS IN HEY IN1ERNE RAM, DAN
DUURT DElE ROUTINE (P+1IlO(2,5»N + 271 + 11 CYCLES

GEBRUIVTE V~RIAB[LEN :

IJIJ AANRDEP WORDT ~ERWACHT DAT ER (TElLERI SAMPLES UIT EEN BLOK A~NWEZIG ZIJN IN
HET INIERNE RAM, EN DAT DE VOORLOPICE 32-BITS AUTOCORRELATIECOEFF RO TIM RIPI AANWEZIG
ZIJN IN HET EXTERNE MEMORY VANAF ADRES RESADR.

ZAI...H
AIlS
AliI:'
!:;UBH
Bi...l.
IM;
REI
i,()IlH
LAR~:

!:;UBC
811NZ
Ai~li

~)I.J[lH

(\8::;
REI

1:'iB7 x'
I :'jBB K

'.1 :)U'? x
I:':;'? 0 x
1 ::;'/1 x-
"J ~.:j9? «.
1 1,::.;1.13 ·x
j :.';94 .*

".l ~:'i<):) ·x
"1 ~.:.:;("l)6 'to

1:.'8'7 ·x
1 '.,'1(1 x-
'::,:,;<1'.1 x
1600 ~:

1 r:, 01*
160:>. •.
'160,3 x
'.16(14 .,
1 bO':; x
1606 x
1607 x
16013 x
'1 b09 x
161 ') x
1611 x·,
161;~ .~

J 61.3 DEI...EN
1614
J 61 :';
1 t, 16
J 61 '7
J 6Hl
'161 '?
162 0 NODI VO',,'
"1,':,21
16<'2 I>FEI..J.P
16::'.3
16?/\
'1 6;.:.~::j

't h~~6
16?7
J 6?B ·x
162'? x,,:::::'

If.,3 Ox
1631 ·x
163::' ·x·
1633 x
1634 x
J 63:':; x
1636 x
163'7 x
J.6JD "
'163'1 x-
11:..-10 '"
1 (,41 x
1 (,'px·
164,3x·

6~)4l:t

7FBB
004A
6?4A
1::'A00041[
7FO'1
7FBD
60411
700E
644A
F40004?0
79:"iF
6?41J
7FOB
7FBD

0416
0417
04lB
041 '?
041A
041C
041D
041E
041F
04?0
04?1
04;:'3
042'4
04~~:5

04:."6



FIL.E: LPC: JANN HEWLETT-PACKARD: xxx LPC ANALYSE- EN RESYNTHESE-PROGRAMMA *** Fr i, 13 Mar 1987. 11: 21 PAGE

LOLATION OBJECT CODE LINE SOUIH:E UNE

PROCESSOR GTA1US BIJ MODULE BEGIN (EIS)
EI NilE: -_._-)

.- IN DATA .. PACE 0
FLTORD
EEN
RE~)ADR
lEL.LER
1(L.AD1
KLAD:~

;
;LAAD LOOPCOUN1ER (ARO) VOOR (FLTORD) X DOORLOPEN VAN LOOP

.>

;EXT,MEM,COUNTER TIJDELIJK REDDEN IN KLAD2
;LEES HUIDleE VDORLDPIGE AUTOCORRELATIECOEFF, IN ACCUMULATOR

I...
o
0-
I

*
*
*
*
*
*EXT.MEM.ADRES*
1(.

*DVM ~ SET I INTM = ? I DP = 0 , ARP m 0 X
DVM ~ SET I INTM = ? ; DP z 0 I ARP ~ 0 *
~~~~~~~~~~~~~~=~~z~~~==~~=.==~=.~~====.========*

BEVAT DE FILTERORDE - 1
BEVAT DE WAARDE 1
BEVAT HET BEGINADRES VAN DE AUTOCORR,COEFF. IN EXT.MEM
BEVAT HET AANTAL SAMPLES AANWEZIG IN INTERNE RAM
LOCALE HULPVARIABELE
IDEM, GEBRUIKT VOOR HET TIJDELIJK OPSLAAN VAN HET
EN HET lIJDELIJK OPSLAAN VAN DE LOOPCOUNTER (ARO)

;
I"EST O~ ALLE SAMPL.E GEWEEST ZIJN
;HERSTELLEN LOOPCOUNlER
IHERGTELLEN ADRES EERSTE VERTRAAGDE SAMPLE
;SCHRIJF ~ESULTAAT lCRUG NAAR EXT,MEM. VIA KL.ADl

;
;HERS1ELLEN EXT.MEM,CDUN1ER OP OORSPRONKELIJKE WAARDE
;LOOPCDUNTER llJDELIJK REDDEN IN KL.AD2

;
;(,Rl :" ADRES EER~;IE VER1RAAGDE SAI1PLE - 1

; A!;; () : ,. ADI~[S ETR!HE SAMPL.E
:(,R1 : ,. Ar;.RE~; EEI;;!:;lF VERTRAAGDE SA1'iPLE
;HOOCSlE SAMPLEAI:oREG TIJDELIJk REDDEN IN KLADl
IDECIN LOOP VODR AFWERKINC ALLE SAMPLES IN RAM, IN GROEPEN VAN 4

I;;ESADR, FA4
1',1;; 0 .> F' 1... TDIH)
'l''' , AI< '1
(Ii;; 1 ,IE LL ER
.)) ..

1(-- , :l'~ 0
I<LAI:02, FA4
I<LAIl1,PA3
KLAI:'I
I(L(\I)'1) PA:"i
KLAD'1
KL(\Il?,PA4
A';; 0 ,I<LAI:-;:>.
f'''~ 0 , lTLLER
x..·· ,AI~ 1
.~:+

AR1,KLArl1
1(.... , (,R 0
x"-, Ar~ 1
Ie ..• , AR 0
x··, AI~ 1
x"', ARO
,X"· ,(\Rl
x .... ,AIHl
'x, A!( '1
x",Ar{O
AUC!,LP
(d;; 0, I<LAIl;:'
M( '1 ,HAL' '1
1< LAIl'1
KLAl:ol ,PA~',j

LEN, '1:";
KLADl
KLAD'1 ) PA~j
AUCCI...P

OUT
I.. (,R
rl{'\I~

L(,R
~~ (~j I~~

Il(d~

IN
IN
LAC
IN
(\I)DH
OIH
~;rll~

L..t,R
"1,'\1;;
,'lM,
!;AI~

1...'1
~WY

L1A
"d"Y
UA
fH'Y
LTA
MFY
LTA
BANI
L tl~

L(lR
Gr,LL
OUT
ADIl
SACH
[JUT
BANI
1"['1

1644 x
1 64:'j x
16~6 x
.164:.' x
'164H ·x
1.649 x
1.6".;;0 ·x·
J () ~:..; 1 :x
l6~5? -'/.:

.) 1:>',:,::5 x
11:>~"j4 ·x·
J tl ;.:.,':.'; .~.

.1.6::.i6 x
'16:,.;'," UPD(~UC

.) I.,:.:H
16'....;'.1"
l6h!l
1661.
.) 66?
1.663 r,IJCCI...p

.1 6b 1
166:')
1666
l66'7
1660
1669
1670
16'71
"1 6 '? ;.:~

16'73
I. '" '7 'I
16'7:'.) AUCGL.P
16:.'6
1I:> '7'7
167f:l
16'79
16130
161'l'1
II::D2
11:>IB
11:>B4
11:,W5
16f:!6
'1I:>B'7
16BB
16B'.!
16'./0
11:,91
'.1611?

O'l?'! 4C4F
04;'/3 3B:'iC
04;,.'9 bElA 1
O'l:'A 'W41'
114:.:'Ii 6B'IH
04:'C MI'.lO
O'l2!) 4'141\
04::.>E 4:"i4C
04,~F ?O'lC
0430 4:.HC
0'131 604C
043:.,' 4C4A
0433 304A
0434 3E!'IH
l!4:55 6f.l'?t
0436 6BAB
0'13'7 314C
o'nB 6A9l!
04:59 6D'./·\
043A 6C90
0'l3B 6D91
043C 6C'i'0
043D bD91
O'l3E 6C90
0431" bDtH
0'140 6C90
0'141 F400043'.I
11443 :~8'IA

0'144 3'?4C
044,'; :,i04C
0446 4D4C
04470F:m
0448 SD4C
0449 4V4C
o44A F40 ,) 04;:>'1)
fi'l'lC 7FBil

Lr' f' or' "i"" 0



FILE: LPC:JANN CRUSS REFERENCE TABLE PAGE 33

LtNFt

::'.'H
::.'11

1::'.01
1663

1:';8
1 15(1
1 I, (l

Il.'/~,

::'.41
?4~~

;,' Il 't
~,jQ'3

(;'30
1m:',
~:.:;3~~

467
6'n
(1'1 ;?
;:';:'Il
'7;~'> 1'\

6?6
'L 6?2.

210
1613
1;:>46
1264
bU~)

IbB
169

3'71
131B

203
?(J?
;:>00
,.I ~:~ '7

146?
1?'l
'167
;.? ;:.~ 1
BBI:>
3'71l

14:"; 1
1 ?;~

l?n
49U
i:,.JD
611
,,',0:',;
744
'/33
::'.11
~~·.i i~ :3
;:'01

~;Y 11 I< D1..,

,~CCIJHC

ACCIILC
ANAF'ILT
i)UCCLP
AUClll- (l

AUCD[- 1
AUCI,IPN
"UC~:;LP

AUXPGO
AUXRCI
BLKCNI
cr,L"I"ll
CMY[
C:1L~jCF

CL1_EXT
CLR r~ At1
CNTLZ
CDEFLP
CDNUT
CPI·If>t'H, P
CPLSI'lLP
DFELLP
DELAY
DELEN
DJ:I,iFYR
DI')PCiS
DIVWU'
DL.ANA
DL.SYN
EEN

EINDSR
ERW,K
ERRCUJ)F
E.RRSI~PS

ERR~:;Ut1

EXTEi\l)P
FACTOR
FCPLP
FL.AG
FL.TCF
FL.TllPD
FL 'I PCll
FIWDE
CETeUEF
GLC!£l(,i1,.
HALFUPD
HAMIL.P
Hr,i1LBC
HA~1LL.P

HAtH'll.. P
HAMI;'!...P
HAMI:~ I,D')
HUL.P
ICF!...P
I!...UC

rrPF REFERENCES

1131 , 1,,)::'.7
1130} 'I ~j~:~U

1t:81
B03,U?1,913,929,?49,953,11l::'.2,102B

11:>1:U
1133, 1"J;:'~5

113~~, 1 :·.j~~6

484,513,525,1142,1206,1270,1451,1472,1495,1499,1502,1506,1508,1509
UBD,IOU3
B??

~"j34

160
6U6
't4 '7
221,222)223)224)22~)226)227

,??/1
6'?U
16;~3

527,528,73?,116 Q ,1171,1172,1174,1500,1504
~jj [!} ',~43

1 ';;'6 1
'71?
1 ;.:.~ ;.:~ '1
14 1'7
259,275,280,288,::'.96,31 Q ,J;:'4,4'74,475,47'7,4?B,5tO,514,526,533,538,601,614,647,650,676,688,704,732,736,744
'/51 ,'/91l,'/96,815,OB6,?IB,924,952,?8?,995,100~,1005,1143,1170,1201,1207,1216,1263,1267,1324,1330,1347,1358

138?,140U,1414,145?,1471,14U4,14U8,1503,157'7,15BO,168B

4Ul,6'71
1210,12'71
1TS'i, 134;?, 1 ,'S4B
13::'.2,1327,13::.'9,1354,1357
4?O,120?,1::'.11 ,1::'.7::'.,1::'.'74,1460,1462
~:j19.,~j~:.~O)~:j;?1 ,9B~j

1496
('0'7,611,655,701,'70B,'710,727,1453,1507
1?i!1,14'1'7,1467
461,463,469,61B,627,6B::'.,690,695,'720,723,801,88'i,1016,1068,1221,1417,1658
lB6
460
14 'j 0
193, l'i4 ,?01
12?,4U7,595,U3::'.,1067,1461,1466
49:,j, ~"j 00
b:~6

1<,1
",j07
'7~)4

'/;~~n

1144,1145,1165,116'7,1175,1335,1336,133B,1340,1345,1346,1456,1458,1463,1464,1470,1475,1483,1490,1491,1493
~:.:j45

?U2,203,20'l,2IlS,206,?07,20B,209,210,211,212,213,220

I
I
o
'J
I



LlNEl SYMBUL TYPE

??6 INDICA A
~.:;~'.} 0 INITATI' A

"/ "/ :?6 INTSP A
"/ o6'? I<CPL.P tr

"/U4 KLAD"/ A

"/U"!. Kl..t,li? A
'1 ;:~; 4 KPMINO A
1 ~.:l~:i KPtHN1 A
1 ~:.:.i6 KPMINN A

J. ?;? ',I LAN.,
"

~.:~ D6 LANA1 A
"176 L.DCM..

"
"/0"" LPeNTP A
:no LSYN"/ A
3713 MAXBL.K (.)

;.:.~?4 MAXIN'1
"

~??3 MINU', (',

13? t1DDE
""/ :~?4 MSKCDDE A

673 NL.l'LK (\

16?0 NDDIVOV r:
17'1 NIJFMEI< A
::;13 NOHr,M (,

t 3~"? NONIERI< (,

"1 ;:?~.:;? NDDVF A
13213 Nm"UM A

373 N!oAMP ()

Tn NSCI~P A
?o:.; OF Fm:."l

""/::.''1 DRliMAX r:
170 ROHICH A
17'7 ROl..OW A

"/374 RANDUM A
T76 RATE A
70? RDSMPIN t",
7'14 RDVLY A
"/'13 RESADR A
030 RESLIM A
., 03 REST A
46::' I~Ef:;TAr~'l A
;.:.?;?~:) ROUND A
o0 ~.'; R!:;CLP (\

300 RTAf:IHY A
"/3B:; SAC!';t1P A
1::d)'? ~;AMI::C: F A

;?"l ? SAMPLE A

;..,~ fl'? SCALE A
3'7:; SCALEC A
7D:; SCAUC A

"/ O:H SCDI'Jl (,

"I 040 SCDll)? A
'114 f:>Cf'Il!I~ L.P A

t 0J3 SCNDVF (,

?O6 SFFD A

REFERENCES

4DO,53'?,615,670,677,887,1202,1325,1331,1359,1409
:J'10
'J"/ ?
"/ tWO
'1'13,4'1'1,50"/,52'1,53"/,532,543,544,551,552,554,555,556,594,600,609,638,641,649,662,665,683,691,694,721,722
730,7~"/,733,734,737,73B,745,753,797,798,83"/,834,835,990,991,996,1008,1026,1027,1064,1066,1072,1077,1078

"/079,"/565,1567,1570,1572,1664,1665,1666,1667,1673,1685,1686,1687,1689,1690
"10"/9,"/034,1040,"/663,16613,1669,1684

"/?il3
260
"l77,17D,179,"/8::.',184,185,"/92
621,622,623,660,664,684,687,693,711,890,912,928,944
i~97

'10'.,,661,133'7
47D,792,02D,"/O"lJ,1042,"/321,"/624
47 6,40U,5'16,6 9 ?,"l009,1070,1259,1262,1479,1406
':.:, ~...; ()

66D
1617
100,'1 B"/ I :"dlB, :.)l) 9 , '''ill , ~:d?, :"j"[~), 791,794,930,161 :') ,1616,16:':'0,1622
Vi"!
1349
1 ::'49
13;~6

1!13)593J659)729)t:~30,145S)1498

1314. L~:j2

1164) 1"/66,116B
130,"/56)159,"/5 9 ,160,167,16B,169,176,254,295,542,663
707,789,992,991,ID03,"/006,"/007,1014,1029,1036,1037,1043,"/046,1568,1369
7D6,700,9D6,98D,999,100"/,1002,1004,1012,1023,10?5,1038,1045,1563,1564
'1319
~) ~:) 3
'lor:,
79:5
486,4D9,541,597,598,599,602,6"/7,666,785,804,833,838,1065,1457,1657
678
156"/,"/573,"/574,1578
1 4~',1

482,67::'.,"/3"/D,"/355,1363,"/366
B ~~ ~:j

1468
1364,137?
1 4~:5;~

"/"/39,1140,"/163,1"/73,1214,1215,1217,1221,"/246,1?60,1268,1328,1333,1356,1361,1365,1367,1375,1377,1379,1383
"1385,"/4"/2,"/4"/5,1417
1248)12~2)1253,1255~12S7)1411)1465

:d6,1 :n4
7"1'1
103:";
1041

1 0 "J()

"/374,"/376)1380,138"/

I.....
o
OJ
I



LINE!' SYMBOL. TYPE

1:",06 ~:;ETFLAG A
::.'13 !:;t1PERC '"1SO 8MP 11AX A

./ ::.'1 ;:.~ SMVIFR ,~

1 :'.';H:~ !3Q1H'O A
1::.I6? !:;(~I~ l. P (:1

1. ~'.:; ~::; 9 !:;qRT A
4:".,0 !:;T AF'I ,'I
~:!.4 ~::i !; 1A rU!:, ,'I

1 36~;J ::;YMRHD (\

I 'lOB SYNFII... 1 A
3~,3 T(,l<[ I.. A
1u;, 1E 1... 1...1' I' I~

./ ;:'~6 0 '1 F:STPU!:; (1

;.:.~39 TflPCNT
"::.'40 TSA\)E r~~

1 ;~:JO T!3TI..r;R (.;

16'')'7 UP DAIIC A

::.'04 VIF:RF:P tl
6~_:J:''', WAClnl. (\

'7:.1U Wr,ITPHr1 A
:7,HB WINDUt.J (\

1 01:>4 WPKI ,'I

/ B!) YRESUI..1 ,~

6;?:':') lAUel..p A
1:>1'7 I(\UC(JF~ A

1T711 lEIHlER r~ (';

I :~'71 ZERClEYRl (\

6311 ISDI...I...P (\

REFERENCES

1:5 III
'1 ~~c'jO, 13~03, 13'70
'1'76,6BO
l?O!:l
1:'5'76
1 ~'jB1 > 1:'jB4
104'7
IHl
II ;?6) 1 ~J;?9

1 .31:> 0
131:>::.',1361'1
,\7'1> bb?
1B3,~17,60I:>,bOB,1:>2B,635,b~O,681,6B5,689,699,'709,717,718,735,741 ,916,921,932,950,1613,1625,1660,1670
"1 ?~:J 1
113'7> 1:',::.'3
1136) l ~.:j;?4

1323,1 ..\3::'.
6~',? J '/07) '7~":!~5

1210,121::.',1::.'13,1::.'1:>4,1::.'1:>5,1266,12'73
61 (. > 63'1 ) 6~.:.'6

'/4 [)
49::'.,6[)5,b39,71I:>,'743
B?3
1~()2)1575>1~,79~1383

i:,?4

13:51
1343
1:>3;.:' I....

o
-0
I
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