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SAMENVATTING

Het afstudeerwerk dat in dit verslag wordt besproken, is uitgevoerd in de vakgroep
Medische Electrotechniek (EME) van de faculteit Electrotechniek van de Technische
Universiteit te Eindhoven. Deze vakgroep doet in de interfacultaire werkgroep
"Communicatie hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapten" sinds een aantal jaren
onderzoek naar de mogelijkheden om kunstmatige spraak te gebruiken in apparaten ten
behoeve van gehandicapten.

In deze apparaten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de Philips spraaksynthesizer
PCF8200. Begin 1992 heeft Philips de produktie van deze spraaksynthesizer gestaakt,
zodat hiervoor een vervanger moest worden gezocht. Door nu en in de toekomst verzekerd
te zijn van continuiteit van deze apparaten, is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om de spraaksynthesizer te vervangen door een Digitaal Signaal Processor (DSP). In
voorbereidende werkzaamheden is de keuze gevallen op de ADSP-2101 van Analog
Devices, die door middel van emulatie de PCF8200 moet gaan vervangen. De DSP moet
echter ook kunnen opereren als zelfstandige spraak(re)synthese eenheid.

Spraakresynthese gebeurt door middel van een techniek die bekend staat onder de naam
Linear Predictive Coding (LPC). Deze methode vertoont veel verwantschap met de
techniek die in de PCF8200 wordt toegepast. De techniek is gebaseerd op de beschrijving
van het spraaksignaal: Door onderzoek is gebleken dat het spectrum van een klein gedeelte
van het spraaksignaal, een frame genaamd, constant blijft tijdens de duur van dit frame.
Dit spectrum bestaat uit vier of vijf 'pieken', die worden gevormd door de resonanties in
de keel-, neus- en mondholten. Door deze pieken met bijbehorende bandbreedtes
electronisch te simuleren met behulp van filters, kunnen deze spectra synthetisch worden
gevonnd. Ais excitatiesignaal voor deze filters wordt een pulsgenerator, als nabootsing van
de stemhebbende klanken van de stembanden, of een ruisgenerator gebruikt, als nabootsing
van de stemloze klanken. In de PCF8200 is deze techniek geheel in hardware uitgevoerd,
in de DSP zal dit softwarematig tot stand komen. In eerste instantie is met LPC
spraakresynthese gewerkt omdat dit een iets eenvoudiger implementatie behelst; op later
tijdstip is de PCF8200 methodiek germplementeerd.

Voor de emulator is een experimenteerboard gebouwd, genaamd het proefboard. Dit board
bevat een aantal digitale bouwstenen zoals een 16-bit parallele interface, een RS-232
compatible seriele interface, een 16-bit D/A omzeUer en een schakeling om een groot
geheugenblok te kunnen adresseren. Tevens is een analoog uitgangsfilter gemonteerd. In
de uHeindelijke emulator zullen niet aile bouwstenen aanwezig zijn, dit is afhankelijk van
de toepassing.

De software voor het systeem is vrijwel volledig in C geschreven. Dit impliceert een hoge
mate van uitwisselbaarheid met andere processoren en het programmeren op hoog niveau.
Metaandacht voor de syntax is het mogelijk deze software voldoende snel te maken. De
software is universeel opgezet, zodat het LPC spraakresynthese kan bewerkstelligen en in
hoge mate voorbereid is voor de PCF8200 spraaksynthese.
De resultaten van dit systeem zijn bemoedigend en de verwachting is dat de laatste fase
van dit projekt, daadwerkelijke emulatie van de PCF8200, niet tot onoverkomelijke
problemen zal leiden.



SUMMARY

The graduation research, discussed in this report, has been performed in the division of
Medical Electrical Engineering (EME) of the faculty Electrical Engineering of the
Eindhoven University of Technology. During several years this division is researching the
possibilities to use synthesized speech in devices for handicapped persons in the
interfaculty working-group "Communication-aids for handicapped people".

These devices frequently use the Philips speech-synthesizer PCF8200. In the beginning of
1992 Philips stopped the production of these synthesizers, so a replacement had to be
found. To be assured of the continuity of these devices, research has been done into the
possibility to replace the speech-synthesizer by a Digital Signal Processor (DSP). During
preparatory activities the ADSP-2101 of Analog Devices is chosen, which has to replace
the PCF8200 by means of emulation. However, the DSP has to operate as an independent
speech-(re)synthesis unit as well.

Speech-resynthesis is accomplished by means of a method which is known as Linear
Predictive Coding (LPC). This method has a large relationship with the method that is
being used in the PCF8200. The method is based upon the description of the speech
signal: Research has shown that the spectrum of a small piece of the speech signal, a so
called frame, is constant during the duration of this frame. This spectrum consists of four
or five 'peaks', which are formed by the resonances of the pharynx, nasal cavity and the
cavity of the mouth. By simulating these peaks with matching bandwidths by means of
electronic filters, these spectra can be formed syntheticly. A pulse-generator, as an
imitation of the voiced sound from vocal cords vibration, or a noise-generator, as an
imitation of the voiceless sounds, can be used as an excitation signal for these filters.
Inside the PCF8200 this technique is competely implemented in hardware, in the DSP this
will be implemented in software. In the first instance LPC speech-resynthesis is used,
because this is a somewhat simpler way of implementation; later on the PCF8200
methodology is implemented.

An experiment-board is built for the emulator, the so-called 'proefboard'. This board
contains a number of digital components, like a 16-bits parallell interface, a RS-232
compatible serial interface, a 16-bit D/A converter and a circuit to address a great amount
of memory. An analogue filter at the output is mounted as well. Inside the final emulator
not aU components will be present, this depends upon the application.

The software of the system is nearly entirely written in C. This implies a high level of
compatibility with other processors and high-level programming. This software can be
made fast enough if attention is paid to the syntax. The software is made universal, so it
can accomplish LPC speech-resynthesis and is prepared in high extent for the PCF8200
speech-synthesis.
The results of this system are encouraging and the expectation is that the last stage of this
project, the actual PCF8200 emulation, will not lead to any insurmountable problems.



VOORWOORD

De afstudeerfase van de opleiding tot Electrotechnisch Ingenieur neemt in deze
opleiding een belangrijke plaats in. Niet aileen betreft deze fase een verdieping in
een aspect van het veelzijdige vakgebied van de electrotechniek, maar in bredere zin
krijgt men te maken met facetten die wezenlijk anders zijn in het studentenleven.
Contact met medewerkers, een vaste 'werkplek' hebben en het werken aan een
projekt maakt de afstudeerfase tot wellicht een van de plezierigste fasen van de
opleiding.

Voor mij persoonlijk gaat bovenstaande zeker op en ik kan stellen dat de periode
die ik op de vakgroep Medische Electrotechniek heb doorgebracht zowelleerzaam
als aangenaam is geweest.
Leerzaam op het gebied van Digital Signal Processors, wat steeds meer het
'toverwoord' in de toegepaste hardware lijkt te gaan worden, en op het gebied van
de software het leren van en omgaan met de programmeertaal C. Deze taal wordt
langzamerhand steeds meer de standaard programmeertaal van de derde generatie,
vooral in een UNIX systemen omgeving en ik denk dat ik daarmee in de toekomst
zeker voordeel mee zal opdoen.
Aangenaam op het gebied van de prettige omgang met de medewerkers, waaraan de
aangename en ongedwongen sfeer op de vakgroep zeker debet aan zal zijn geweest.

Ik wi! mijn begeleiders, W.H. Leliveld, R.P. Waterham en H.J.M. Ossevoort, vanaf
deze plaats van harte bedanken voor hun inzet, advies en begeleiding. Van de
medewerkers wi! ik in het bijzonder Hans van der Linden bedanken die, hoewel niet
betrokken bij dit projekt, mij dikwijls voorzag van nuttige tips en adviezen op
zowel hard- als softwaregebied.

Ik hoop dat de lezer van dit verslag voldoende indruk krijgt van de werkzaamheden
die ik bij EME heb verricht en ik hoop diegene die dit projekt zal completeren,
hiermee genoeg informatie aangereikt te hebben.

Eindhoven,

Jos Veenstra.
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Inleiding

1. INLEIDING

7

Ter inleiding van dit verslag zal het een en ander duidelijk worden gemaakt waarop
spraak resynthese in dit verslag is gebaseerd. Er zijn verschillende methodes van
spraak digitalisatie, van het simpelweg bemonsteren tot het beschrijven van het
signaal. In dit projekt is de beschrijving de gebruikte methode, opgesplitst in twee
benaderingen.
Begonnen wordt echter met de opdrachtomschrijving.

1.1. OPDRACHTOMSCHRIjVING

In de vakgroep EME, werkgroep 'Communicatiehulpmiddelen en instrumentatie ten
behoeve van gehandicapten', zijn enkele hulpmiddelen ontwikkeld die het leven van
een gehandicapte moeten verlichten. Hierbij gaat het om applicaties zoals de
pocketstem [Verhoeven et aI, 1986], waarbij een spraakgehandicapte zijnlhaar
wensen kenbaar kan maken door het drukken op een knop die de gewenste zin voor
hemlhaar uitspreekt. Voorbeelden van deze zinnen zijn: "Wanneer mag ik naar
huis?" en "Ik moet naar de WC!". Andere voorbeelden van deze applicaties zijn de
sprekende weegschaal [van Uitert et ai, 1990], ten behoeve van blinden, en de
sprekende klok [Hontele, 1992], ook ten behoeve van
blinden.
Deze applicaties zijn gebaseerd op een spraakchip van
Philips, de PCFH200. Begin 1992 heeft Philips echter
de produktie van dit Integrated Circuit l (ic) gestaakt,
waardoor toekomstige produktie van bovenstaande
hulpmiddelen in gevaar kan komen.

Het is mogelijk om een ander merk spraak-ic toe te
passen, maar deze methode heeft twee nadelen:

"Sprekende Weegschaa/"

- AIle so1't- en hardware moet worden aangepast;
- Na enkele jaren kan weer hetzelfde probleem ontstaan .

.Men zoekt nu naar een oplossing waarbij de bovenstaande bezwaren kunnen worden
omzeild. Om nu onafhankelijk te zijn van het toegepaste spraak-ic en om de
applicaties in ongewijzigde vorm te kunnen blijven gebruiken, is de oplossing

lIn dit verslag wordt verondersteld dat de lezer enige (electro)technische basiskennis bezit. Oaarom
zijn aile technische tennen en begrippen die niet zijn uitgelegd in schuinstaande letters afgedrukt. Oit is
tevens gedaan met Engelse termen waarvoor geen algemeen aanvaarde Nederlandse vertaling bestaat.
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gezocht in de Digitaal Signaal Processor (DSP). Deze processor is programmeerbaar
en, zoals de naam al aanduidt, gespecialiseerd in het behandelen van digitale
signalen en is daarom bij uitstek geschikt om spraak te genereren.

Bij voorbereidende werkzaamheden is de keuze gevallen op de ADSP-2101
processor, omdat deze goedkoop en veelzijdig is [Lagerwerf, 1992 (2)]. Tevens had
men in de vakgroep reeds enige ervaring opgedaan met deze DSP. Bij deze
processor is een softwarepakket beschikbaar, dat het ontwikkelen van programma's
voor de DSP vergemakkelijkt. Dit softwarepakket omvat ondermeer een C-compiler,
waardoor de programma's in C kunnen worden geschreven wat tot gevolg heeft dat
de programma's ook nog in hoge mate onafhankelijk zijn van de gebruikte DSP.
Analog Devices heeft tevens de ADSP-2105 uitgebracht, welke een 'uitgekleed'
broertje is van de ADSP-2101. Vanzelfsprekend is deze ook goedkoper, zodat het
waarschijnlijk is dat deze processor in de toekomst wordt toegepast. De ontwikkelde
software moet ook met deze processor kunnen werken.

Samengevat luidt de opdracht om een simulator/emulator van de PCF8200 te maken
met behulp van de ADSP-2101, in C geprogrammeerd.

1.2. FORMANTEN, FREQUENTIES & BANDBREEDTES

Indien we een stuk spraak opdelen in kleine stukken, frames genaamd, en we
bekijken het spectrum van zo'n frame dan zien we het plaatje van figuur 1.1.
Het spectrum van zo'n frame bevat vier of vijf pieken, de zogenaamde formanten.
Een formant kan worden beschreven aan de hand van zijn piek-frequentie (flc) en de
daarbij behorende bandbreedte (bk). Men neemt aan dat tijdens zo'n frame het
spectrum constant blijft, dus het bevat vaste formanten. In het volgende frame
kunnen van de formanten de frequentie en breedte wijzigen, al naar gelang welke
klank wordt uitgesproken. De formanten worden gevormd door resonanties in de
mond-, neus- en keelholten. Bij mannelijke spraak is er meestal sprake van vijf
formanten, bij vrouwelijk spraak van vier. Tevens zijn de piekfrequenties bij
vrouwelijke spraak een fractie hoger, en de bandbreedtes breder. Het spectrum loopt
in beide gevallen tot ongeveer 5 kHz.

De PCF8200 heeft tabellen waarin de piekfrequenties en bandbreedtes zijn
opgeslagen [Zelle et at, 1988]. Men heeft hier dus geen vrije keuze wat betreft deze
grootheden. Voor de keuze tussen mannelijke of vrouwelijke spraak heeft men de
keuze uit twee soorten tabellen, waarbij de piekfrequenties bij vrouwelijke spraak
hoger zijn. Omdat de eerste twee formanten verreweg het belangrijkst zijn voor
spraakherkenning, heeft men bij deze de grootste keuze. Bij het vijfde formant heeft
men de keuze uit slechts twee frequenties.
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Formanten worden bepaa Id door akoes
tische eigenschappen van mond-, neus
en keelholten.
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Figuur 1.1: Spectrum spraakframe

In de modelbeschrijving worden de vijf formanten gevormd door vijf tweede-orde
filters. Deze bootsen de resonanties na die worden gevormd in de keel-, neus- en
mondholtes. Als excitatie voor deze filters is een pulsbron (als nabootsing van de
trillingen van de stembanden, zoals bij stemhebbende klanken als lal en luI) of een
ruisbron (aIs nabootsing van stemloze klanken zoals IfI en lsI) nodig. Deze
beschouwing leidt tot het figuur 1.2, wat vanwege de scheiding van bron en filter
het bron-filter model is genoemd.

De PCF8200 is volgens het bron-filter model opgebouwd. AIle onderdelen zijn
hierbij in hardware uitgevoerd. In dit projekt wordt de PCF8200 nagebootst, maar
dan wordt het bron-filter model in software uitgevoerd.
Zoals reeds opgemerkt bestaat het filter uit vijf secties van tweede-orde filters. Voor
elke sectie kan men de piekfrequentie en de bandbreedte instellen. De overdracht
van het filter luidt in het z-domein [Vogten, 1983]:

(1.1 )
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Bran-Filter model

. .--_. ---_ .. --_ .. --_ .. --_ .. --- .. --_ .. --_ .. --_ .. --_.

Bran Filters Eindver
sterker

Figuur 1.2: Bran-filter model

waarin de factoren qk en Pk zijn gedefinieerd als:

qk = exp ( -2rtbkn
Pk = -2fi;COS (2rrfkn

(1.2)

De variabele T is de reciproke waarde van de samplefrequentie.
Nu wordt H(z) = 5(z) / (G * U(z» gesubstitueerd, waarbij 5(z) de uitgangswaarde
is en U(z) de ingangs (excitatie) waarde, vermenigvuldigd met de versterkingsfactor
G (Gain). We krijgen nu de overdracht (formule 1.3):

(1.3)

Indien we de overdracht van een filtersectie bekijken, met ingang x. en uitgang y.,
en we gaan terug naar het tijddomein, dan komen we tot de volgende vergelijking
(1.4):
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Hierin zijn de factoren B en F gewijzigde representaties van p en q, namelijk:

Fk = -2cos (2n fk T)
Bk = exp( -nbk T)

11

(1.4)

(1.5)

F = 2cos(2nfIfs)
B = exp( -Itb/fs)

Figuur 1.3: Opbouw tweede-orde filter

waarbij k aan het desbetreffend formant refereert. Het wijzigen van p en q heeft als
voordeel dat de wortel van q verdwijnt bij berekening van p (zie formule (1.2)).

Op basis van formule 1.4 kan nu
een filtersectie worden
geconstrueerd. Figuur 1.3 geeft
aan hoe dat is gedaan. In de
PCF8200 zijn aIle vijf filters
volgens dit model opgebouwd
[Zelle et ai, 1988]. Ook in ons
projekt worden de filters op deze
manier opgebouwd, zij het in
software. De factoren Fk en BI.:
worden getabelleerd (dus niet fk

en bl.: !).
Net zoals in de PCF8200 worden
bij synthese de factoren Fk en Bk uit de tabel gehaald en als parameters voor het
filter gebruikt. Op deze manier is al het voorbereidende werk, zoals de
berekeningen van formule (1.5), reeds gedaan en hoeft dit niet 'on the run' te
gebeuren.
lndien men echter niet met vastgeIegde frequenties en bandbreedtes wil werken,
maar deze vrij wil kunnen kiezen, dan zal de berekening (1.5) weI tijdens synthese
moeten worden uitgevoerd. Gezien de beschikbare tijd die de DSP heeft om de
sampIewaarden te berekenen is het op dit moment nog onzeker of dit in C kan
gebeuren. Wellicht zal men ook dan gebruik moeten maken van getabelleerde
Cosinus en Exponent functies.

Als Iaatste worden de vijf filters in cascade geschakeid. De vijf uitgangen van de
vijf filters worden nu aangeduid met s\ waarbij k varieert van een tot en met vijf.
Hierbij komt men dan op de volgende formule (1.6):
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,,5
L..,k=1

(1.6)

Hierbij is de uitgang van het gehele filter, op het n-de tijdstip, de uitgang van de
laatste filtersectie, dus s/. Als ingang dient de puls- of ruisbron, aangeduidt met un'
vermenigvuldigd met de versterkingsfactor G.

1.3. LINEAR PREDICTIVE CODING

In het vorige subhoofdstuk is het gedeelte van de behandeling van de
filteroverdracht met formantparameters behandeld. Men kan echter, uitgaande van
de formules (1.1) en (1.2), de filteroverdracht op een iets andere wijze berekenen.
Men vermenigvuldigt hiertoe de noemer van (1.1) uit tot een 10e orde polynoom.
Hierbij wordt het volgend resultaat verkregen:

1H(z) = -----------.,..--_
1 + 8

1
z-I + ... + 8

9
Z-9 + 8

1O
Z- 1O

(1.7)

Men heeft nu als het ware vijf tweede-orde filters vervangen door een tiende-orde
filter. Dit filter heeft dan natuurlijk een uitgang en een ingang, tegenover vijf
ingangen en vijf uitgangen bij de formanten filters. Vervangt men nu, evenals in
hoofdstuk 1.2, H(z) door S(z) / (G*U(z)) dan komt men tot de volgende formule
(1.8):

(1.8)

en vervolgens teruggaande naar het tijddomein:

(1.9)

Zoals blijkt uit (l.9) wordt de waarde van de volgende sample 'voorspeld' aan de
hand van de voorgaande samplewaarden, plus de ingangswaarde. Hieraan ontleent
deze methode zijn naam, namelijk 'Lineair Predictive Coding' (LPC) [Makhoul,
1975]. Bij deze methode hoeven aIleen de LPC-coefficienten a1 tot en met a lO

gebruikt te worden, wat leidt tot een eenvoudiger berekening. Deze vereenvoudiging
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blijkt als men de formules (1.9) en (1.6) met elkaar vergelijkt; zoals echter in de
praktijk zal blijken maakt de berekeningswijze geen verschil wat betreft
geheugenruimte. Ret werken met formanten heeft echter duidelijk voordelen wat
betreft inzichtelijkheid boven het werken met LPC coefficienten.

Overigens dient hier nog te worden opgemerkt dat de LPC analyse niet aIleen
bruikbaar is voor spraaksignalen, maar ook bij andere signalen die dezelfde
eigenschappen vertonen (bijvoorbeeld EEG-signalen).

13
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2. DE HARDWARE

Spraak (re)synthese met behulp van de ADSP-2101

De PCF8200 werd als spraaksynthesizer in diverse applicaties toegepast. Nu de
PCF8200 niet meer in produktie is, blijft men zitten met een hoeveelheid applicaties
die voor toekomstige produktie waardeloos zijn geworden. am nu en in de
toekomst verzekerd te zijn van compatibiliteit met de PCF8200 en eventuele andere
spraakprocessoren, wordt in dit projekt een DSP gebruikt. Een DSP is
programmeerbaar en daardoor veelzijdig en flexibel. Hierbij heeft men dan
verschillende mogelijkheden:

- De DSP met periferie is alleen software compatibel;
- De DSP met periferie is alleen hardware compatibel (emulator);
- De DSP met periferie is zowel soft- als hardware compatibel.

In dit projekt is van de laatste mogelijkheid uitgegaan: De DSP is zowel hard- als
software compatibel. Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat
compatibiliteit in hardware een hoge mate van software-compatibiliteit impliceert.

am real-time te kunnen experimenteren met de DSP is aanvankelijk gebruik
gemaakt van een experimenteerboard van Analog Devices, genaamd het EZ-lab. Dit
board is uitstekend geschikt om de software uit te testen, maar biedt verder geen
mogelijkheden tot experimenteren met hardware. Voor dit laatste doel is een eigen
experimenteerboard gebouwd, wat het 'proefboard' is genoemd. Met dit laatste
board kan ook de hardware-emulatie worden getest. Noot: Het proefboard is nog
geen model voor eventuele latere uitvoeringen van de DSP print. Het is bedoeld om
zodanig te experimenteren dat dit kan leiden tot een definitieve uitvoering.
Afhankelijk van de applicatie kunnen uiteindelijk een aantal onderdelen van het
proefboard worden weggelaten, wat natuurlijk een compacte opbouw bevordert.
In het hierna volgende zal eerst de gebruikte Digital Signal Processor, de ADSP
2101, in het kort worden behandeld. Vervolgens zal een korte beschrijving van het
EZ-lab worden gegeven. Dit, omdat men altijd hierop terug kan grijpen voor
eventuele (spraak) vergelijkingen en andere (software) experimenten. Daarna zal de
opbouw van het proefboard uitgebreid worden behandeld.

2.1. DE ADSP·2101 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

Het blokschema van de ADSP-2101 staat in figuur 2.1 getekend. De ADSP-2101
heeft 1K1 woorden van 16 bits datageheugen en 2K woorden van 24 bits program
mageheugen op de chip. Zij is gebaseerd op de ADSP-2100 microprocessor. Net als
de 2100 heeft de 2101 drie gelijkwaardige en onafhankelijke rekeneenheden: Een

lIn dit verslag duidt een kleine letter k op 1000 en een hoofdletter K op 1024.
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Figuur 2:1: Blokschema ADSP2101
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opteller/aftrekker (ALU), een vermenigvuldiger/accumulator (MAC) en een schuif
eenheid (SHIffER). Twee speciale adresgeneratoren en een program sequencer
zorgen voor de interne of externe geheugentoegang. Doordat de
programmageheugen-databus, programmageheugen-adresbus, datageheugen-databus
en datageheugen-adresbus intern zijn gescheiden, is een hoge efficientie mogelijk bij
programma-executie. Extern zijn de beide databussen en beide adresbussen
gemultiplexed. Let erop dat de 16 bits van de datageheugen-databus gemultiplexed
zijn op de 16 hoogste (D8-D23) externe datalijnen. Zowel het datageheugen als het
programmageheugen hebben een adresbus van 14 bits, wat een adresbereik mogelijk
maakt van 16384 woorden (inclusief intern geheugen). Op de chip gebruikt de
ADSP-2101 een gemodificeerde Harvard structuur waarin het datageheugen
gegevens, en het programma-geheugen de instructies en gegevens opslaat.
De twee seriele poorten zorgen voor een complete, synchrone seriele interface, met
mogelijkheid tot gegevens compressie/expansie (companding) in hardware. De
vanuit de telecommunicatie bekende A-lawen u-Iaw companding kan op deze
manier worden gerealiseerd. Elke seriele poort kan een interne, programmeerbare
clock genereren of een externe clock gebruiken.
De ADSP-2101 kan reageren op een maximum van zes interrupts. Deze bestaan uit
drie externe interrupts, geconfigureerd als flank of niveau gevoelig, en drie interne
interrupts. De twee seriele poorten en de ingebouwde timer genereren deze interne
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interrupts.
Door zijn structuur kan de ADSP-2101 in een cylcus:

- Het volgende programma-adres genereren;
- De volgende instructie ophalen;
- Een of twee data transporten realiseren;
- Een of twee data-adres wijzers verhogen;
- Een berekening uitvoeren;
- Ontvangen en verzenden via de seriele poorten.

Het boot (opstart) geheugen is verdeeld in 8 pagina's van 8Kbyte. Na een hardware
reset wordt de inhoud van pagina nul (adres 0000H2

- 2000H) van het
bootgeheugen in het (interne) programma geheugen geladen (booting) en begint de
executie op adres nul. Opmerking: Het bootgeheugen heeft een maximale omvang
van 64Kx8 bit woorden en het programma-geheugen heeft een maximale omvang
van 16Kx24 bit woorden. Dit betekent dat het volledige programma in een boot
ROM past. am ook de inhoud van de overige boot-pagina's in het
programmageheugen te plaatsen, moet hier een eigen routine worden gebruikt (zie
verderop in dit verslag onder het hoofdstuk 'Software').
Voor verdere, gedetailleerde informatie over de ADSP-2101 wordt verwezen naar
de desbetreffende User's Manual [User's Manual, 1990J.

2.1.1. Andere leden van de familie

De ADSP-2105 is een low-cost versie van de ADSP-2101. De 2105 heeft de helft
van het data- en programmageheugen aan boord. Verder heeft de 2105 een seriele
poort op de chip, namelijk poort 1. Ook is de 2105 verkrijgbaar in slechts een soort
behuizing, de 68-pin PLCC. Voor het verwisselen van de 2101 met de 2105 is het
nodig dat de 2105 in een voetje wordt gestoken. In deze configuratie is de 2105
direct pin-voor-pin compatibel met de 68-pin Grid Array 2101.
Een variant van de 2101, de 2102, heeft het programmageheugen in ROM
uitvoering i.p.v. RAM uitvoering. De 2111 heeft een Host Interface Port (HIP) op
de chip en de 2103 is een 2101 voor 3 Volt voedingsspanning.
Verder is de familie nog uitgebreid met floating-point uitvoeringen van de ADSP
2101 zoals ADSP-21010 en ADSP-21020.

2.2. HET EZ-LAB

Zoals reeds genoemd levert Analog Devices het EZ-Iab experimemeerboard. Deze

2Getallen in de hexadecimale representatie worden met een 'H' op het einde weergegeven.
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print bevat een aantal onderdelen, waaronder natuurlijk de DSP ADSP-2101, een 8
bits D/A omzetter, een eodee, boot-ROM en een aantal aansluitingen voor de
synsehrone serH~le poort en voor het geheugen en de periferie.

2.2.1. Uitvoering van de print

De DSP is uitgerust met een 12,288 MHz kristal maar deze kan zonder moeite
worden verwisseld met een kristal van een andere frequentie. Dit is vooral handig
als niet de ADSP-2101 maar de ADSP-2105 wordt gebruikt. Deze is namelijk in de
vakgroep EME voorradig in een 10 MHz uitvoering.
In de oorspronkelijke opzet van het EZ-lab is aIleen ruimte geereeerd voor een
bootgeheugen ROM. Voor programma's die een kleinere lengte dan 2048x24 bits
hebben is dit geen probleem, omdat het programma bij booting in het interne
geheugen wordt geladen [User's Manual, 1990 p.8-10]. Voor programma's langer
dan 2K woorden moet er eehter externe RAM bij worden geplaatst. Ook het
datageheugen is beperkt tot het interne 1K woorden geheugen, omdat op de print
geen plaats is voor uitbreiding. Indien men meer geheugen nodig heeft (wat in ons
geval nodig is om gegevens uit EPROM te kunnen lezen) zal ook hier extern
geheugen moeten worden aangesloten. Lagerwerf [Lagerwerf, 1992 (2) p.29] maakte
een uitbreidingsprint om in deze behoefte te kunnen voorzien. Op deze print zijn
drie RAM ie's aangebraeht ten behoeve van het programmageheugen en twee RAM
ie's voor het datageheugen. Tevens is er ruimte voor twee EPROMs voor het
datageheugen.
Het EZ-lab bevat drie druksehakelaars: Een reset-sehakelaar, een sehakelaar om een
gebruikersinterrupt (interrupt 2) te genereren en sehakelaar die de flag-in pin van de
DSP aanstuurt.

2.2.2. De digitaal-analoog ornzetter

De Digitaal-Analoog omzetter op het EZ-lab is een vierkanaals 8 bit omzetter. Deze
wordt parallel aangestuurd maar heeft een te simpele adresdeeoding. Deze eenvoud
heeft tot gevolg dat als er gegevens worden gelezen uit het data-geheugen, dit
hoorbaar is aan de uitgang van de D/A omzetter (mits deze aangesloten is op een
versterker). Deze klikjes zijn hoorbaar als er wordt gelezen in het adresgebied tot
1000H. De DSP leest bij spraakproduktie om de 10 ms nieuwe gegevens uit het
datageheugen (bij start van een nieuw frame), wat resulteert in een hinderlijke 100
Hz storing in het spraaksignaal. Oplossing voor dit probleem is het toepassen van
een behoorlijke adresdeeoding, maar dit implieeert het veranderen van de print van
het EZ-lab. Omdat toeh een geheel nieuw experimenteerboard (het 'proefboard')
wordt gebouwd, is hiervan afgezien.
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De codec en aansluitingen voor de synchrone seriele poort zijn niet gebruikt in dit
projekt.
Omdat het EZ-Iab verder in dit projekt niet of nauwelijks meer zal worden gebruikt,
wordt voor een gedetailleerde beschrijving doorverwezen naar de beschikbare
literatuur [Lagerwerf, 1992 (1)], [Lagerwerf, 1992 (2)], [EZ-Iab Manual, 1990].

2.3. HET PROEFBOARD

Zoals reeds genoemd is een proefboard gebouwd om te voorzien in onze behoefte
een eigen hardware model te hebben voor de experimenten. Dit proefboard heeft de
volgende specificaties:

- ADSP-210l/ADSP-2105 Digital Signal Processor;
- Twee-kanaals 16-bits Digitaal-Analoog omzetter;
- Tweede-orde Butterworth filter met kantelfrequentie van 5 kHz;
- Een schakelaar voor het omschakelen tussen LPC en formant parameters;
- 64 Kbyte ROM bootgeheugen en 48 Kbyte RAM programmageheugen;
- 32 Kbyte RAM datageheugen;
- On-board 128 Kbyte ROM datageheugen, uitbreidbaar tot max. 1024 Kbyte ROM;
- Softwarematige omschakeling tussen ROM of RAM datageheugen;
- Softwarematige bankswitching tussen ROM datageheugen pagina's;
- 16-bits parallel invoer op handshake basis;
- RS232 compatible asynchrone seriele poort;
- In/Out adressen instelbaar in het gehele adresbereik van het datageheugen;
- Een voedingsspanning van vijf Volt voor het hele board.

Bovenstaande specificaties bieden voldoende mogelijkheden tot uitvoerige
experimenten. Het proefboard is gebouwd op een universele experimenteerprint en
is gesoldeerd met losse bedrading. Deze constructie garandeert een flexibele
opbouw waarbij genoeg ruimte is voor aanpassingen en veranderingen. Ook is er op
de print ruimte voor uitbreiding met extra ic's en EPROMs. Het proefboard is
volgens figuur 2.2 opgebouwd. Deze figuur is een blokschema, maar een
gedetailleerd schema is in de bijlagen opgenomen. Tevens is in de bijlagen een
opstelling van de onderdelen op de print gegeven (print layout). De gedetailleerde
schema's behoeven nog enkele toelichting:

- Twee kaders zijn getekend met de opmerking 'optional'. Dit betekent dat alle
onderdelen die binnen dit kader zijn getekend, niet op het proefboard zijn
aangebracht. In eventuele latere uitbreidingen/uitvoeringen kan dit weI worden
gemonteerd. Deze twee kaders betreffen de analoge versterker (bij het proefboard
is een externe versterker gebruikt) en de selectie van uitbreidings-Eproms ten
behoeve van het datageheugen.
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- De ontkoppelcondensatoren (decoupling capacitors) zijn niet bij de ie's
aangegeven maar per schema verzameld. Het spreekt hier voor zich dat elk ie
tussen zijn voedingsaansluitingen een ontkoppel-condensator van 100 nanofarad
heeft. Op het proefboard zijn deze condensatoren veelal onder het ic aangebracht,
zodat deze niet aangegeven zijn op de print-layout.

De print bevat twee schakelaars, een om de DSP te resetten en een om te kunnen
kiezen tussen LPC spraak(re)synthese en PCF8200 emulatie (LIP schakelaar).
In het schema zijn zes inverters gebruikt, alle van het type 74HCf14. Deze zijn van
het Schmitt-trigger type. Het is belangrijk dat dit type wordt genomen, omdat bij
drie ie's een condensator tussen de ingang en massa is geplaatst. Bij U7B3 is dit
gedaan ten behoeve van het onderdrukken van de contactdender van de Reset
schakelaar, bij U7C is dit gedaan ten behoeve van het onderdrukken van een
ongewenste puIs en bij U7D is dit gedaan om een signaal een aantal nanoseconden
te vertragen.

AdresDATA decoding
16Kx16 8255

(ROMJRAM) PIO

PROG ADSP
2101/

16Kx24 2105
(RAM)

,~ 8251
AD1866BOOT RS 23216 bit D/A cony

SIO64Kx8
(ROM)

Figuur 2.2: Blokschema Proefboard

In het hierna volgende wordt dieper ingegaan op de afzonderlijke onderdelen.

3 Voor verwijzingen naar hardware-onderdelen wordt geadviseerd dit te relateren aan de electronische
schema's die opgenomen zijn in de bijlagen.
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2.3.1. Het gehengen

Het geheugen bestaat uit drie delen: Het bootgeheugen, het programmageheugen en
het datageheugen. Na een reset zal de ADSP-2101 het programma laden vanuit de
eerste pagina van het bootgeheugen naar het programmageheugen (adres nul).
Hierna zal de exeeutie starten van het programma. De eerste 2048 woorden van het
programmageheugen zijn intern (althans in deze eonfiguratie; het is ook mogelijk
dit interne geheugen bovenin het geheugenbereik te plaatsen, maar dan wordt de
bootproeedure niet gestart). Indien de DSP leest en/of sehrijft naar en van dit
interne geheugen dan versehijnen deze adressen niet op de externe adresbus, zodat
externe aansturing vanuit de DSP in dit adresgebied niet mogelijk is. Ditzelfde geldt
ook voor het datageheugen in het adresgebied van de hoogste 1024 woorden.
Op het proefboard zijn drie 32 Kilobyte RAM-ie's voor het programmageheugen
gebruikt. De grootte van 32 Kbyte implieeert dat sleehts de helft van deze ie's
daadwerkelijk wordt gebruikt. Door een sehakeling met het ic 74HC58 (U23) wordt
de onderste helft van de RAM ie's gebruikt voor het programmageheugen en de
bovenste helft voor het datageheugen. In deze opzet wordt veel fysieke ruimte
bespaard omdat een geheugen-ie wordt gebruikt voor twee soorten geheugens.

2.3.2. Bankswitching

Figuur 2.3: Outputpoort bankswitehing

DM....BANK

Selectle van pegIna
van 27S12 EPROM

SeIectie van EPROM
(lis unweD&>

0: RAM, .,en blnbwitcbina
1: ROM. wei blnkswitcbins

Het datageheugen bestaat, zoals vermeld,
uit 16384 woorden van 16 bits. Hier gaat
nog wat vanaf vanwege het interne
geheugen en memory-mapped I/O
poorten, zodat men een uiteindelijke
opslageapaciteit overhoudt van 14304
woorden. Indien men nu weet dat bij
LPC analyse een frame bestaat uit 14
woorden (tien eoefficienten, een
tekenwoord en drie frameparameters) dan
kan men berekenen dat in dit geheugen
niet meer dan 1021 frames kunnen
worden opgeslagen. Aannemende dat een frame een periodeduur van 10
milliseeonden heeft, dan is de maximale opslageapaciteit ruim 10 seeonden. Voor
een enkele applieatie daargelaten, zal dit te weinig zijn. Er moet dus worden
gezoeht naar een oplossing die zorgt dat er meer geheugen kan worden
aangesproken. Deze oplossing wordt gevonden in de teehniek die bekend staat
onder de term bankswitching [Houghton, 1987 p.47].
Hierbij wordt een aparte output-poort gebruikt om voor het geheugen een bepaald
deel van een geheugen ie te seleeteren. In het proefboard wordt gebruik gemaakt
van EPROMs van het type 27512, die een opslageapaciteit hebben van 64Kbytes
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elk. Deze 64K komt overeen met vier pagina's van 16K. Door nu een getal van 0
tot 3 te sturen naar de twee laagste bits van de output poort -welke 'DM_BANK'
genoemd is- kan men een van de vier 16K pagina's van deze EPROM kiezen als
datageheugen.
Op de print van het proetboard is ruimte opengelaten voor extra (maximaal acht)
27512 EPROMs, die ook opgenomen kunnen worden in het bankswitching proces.
Met de bits 4, 3 en 2 kan men dan de gewenste EPROM selecteren en op deze
manier wordt een maximale opslagcapaciteit gecreeerd van 524288 woorden, wat
overeenkomt met 320 seconden oftewel ruim vijf minuten spraak. Voorlopig lijkt dit
voldoende, maar de uitbreidingsmogelijkheden zijn schier onbeperkt.
Bankswitching is niet mogelijk als het 7e bit gereset (=nul) is. In deze mode is de
RAM geselecteerd, met een maximale capaciteit van 16K woorden.

2.3.3. De digitaal-analoog omzetter met filter

Op het EZ-Iab werd een 8-bits D/A omzetter gebruikt, welke eigenlijk een te lage
resolutie geeft voor een goede spraakkwaliteit. De PCF8200 had een ingebouwde
ll-bits D/A omzetter, en het ligt in de bedoeling dat eenzelfde, zo niet betere
kwaliteit wordt behaald als de PCF8200. Dit leidde tot de opstelling van de
volgende eisen aan de D/A omzetter:

- Ze moet een hogere of gelijke resolutie dan 11 bits hebben;
- Ze moet goedkoop zijn;
- Ze moet goed verkrijgbaar zijn;
- Ze moet 'toekomst' hebben, dat wil zeggen dat ze nog geruime tijd verkrijgbaar

moet zijn;
- Het liefst in CMOS uitvoering, wat haar ook in beperkte mate geschikt maakt

voor lagere voedingsspanningen (batterijvoeding !);
- Een kanaal is voldoende.

De meeste van bovenstaande eisen zijn ingewilligd door het toepassen van de D/A
omzetter AD1866, van Analog Devices. Deze omzetter heeft, analoog aan ons
eisenlijstje, de volgende specificaties:

- Een woordbreedte van 16 bits, dus ruim voldoende resolutie;
- Zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding;
- In CMOS uitvoering;
- Is ontworpen voor gebruik in CD en DAT spelers, dus is de verwachting dat ze

goedkoop zal blijven en nog lang verkrijgbaar zal zijn;
- Een voedingsspanning van +5 Volt.
- In stereo uitvoering, dus twee kanalen beschikbaar;
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De AD1866 heeft bovendien een synchrone seriele ingang en is daardoor snel en
eenvoudig aan te sluiten op de ingebouwde seriele poort van de DSP. Bij deze
constructie vervalt tevens de behoefte om een aparte output-poort te reserveren om
de D/A omzetter aan te sturen, zoals bij het EZ-Iab wel het geval was.
De seriele interface bestaat uit drie lijnen, te weten de seriele clock -wiens
frequentie door de software op een constante waarde wordt ingesteld-, de latch
enable Iijn, die hoog wordt als de aangeboden data op de datalijn geldig is, en de
datalijn zeif. Voor een juiste aansturing is het weI nodig dat de clock-lijn wordt
gelnverteerd.

Het filter aan de uitgang heeft tot taak om de samplefrequentie uit het signaal te
filteren. Zoals reeds in de inleiding genoemd loopt het spraaksignaal tot ongeveer 5
kHz, en is de samplefrequentie 10kHz. Op het proefboard is een 2c-orde
Butterworth filter met een kantelfrequentie van 5 kHz gemonteerd dat een groot
deel van de samplefrequentie wegfiltert. Proefnemingen toonden echter aan dat de
kwaliteit nog meer verbetert als een 4c-orde filter wordt toegepast (die is te
construeren door nog een losse 2c orde filter achter de eerste te plaatsen).

Op de synchrone seriele interface is op de Flag In lijn de LIP schakelaar
aangesloten. Indien deze schakelaar in de stand 'L' staat, zal de software de
samples volgens de LPC algoritme berekenen. Indien de schakelaar in de stand 'P'
staat zal de software de samples volgens de formanten (lees: PCF8200) methode
berekenen.

2.3.4. De parallelle input- en outputpoort

Om te kunnen kiezen welk stukje spraak moet worden uitgespro
ken, of om de em ulatie van de PCF8200 te kunnen
bewerkstelligen, is er behoefte aan een latch die de parallelle data
kan inlezen. In het eerste geval kan dit de aansluiting zijn op een
toetsen- of schakelaarbordje, die de kode vormt van het stukje
spraak dat moet worden uitgesproken. In het tweede geval willen
we graag de informatie oppikken die via de databus wordt "Handshake"
aangeboden aan de PCF8200, zodat die in een latch kan worden
geladen. Het is mogelijk dit met losse latches uit te voeren, maar
er is een ic op de markt die dit allemaal heel goed kan, zelfs met het handshake
protocol. Dit ic is de 8255 en is al een oud beestje, maar wordt ook nog in de
huidige PC's toegepast en is daarom goed verkrijgbaar en (dus) goedkoop.
Alhoewel op het proefboard de snellere 71055 (CMOS-)variant is toegepast, zal het
ic in dit verslag 8255 worden genoemd omdat het onder deze naam groot werd
[Kemper et al., 1984].
De 8255 heeft drie 8-bits poorten, te weten A, B en C, waarmee hij in drie modes
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kan werken [NEC, p.6.81]:
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- Mode 0, waarin aile drie poorten afzonderlijk als in- of uitgaande lijnen kunnen
worden gedefinieerd;

- Mode 1, waarin poort A en poort B als in- of uitgaande poort kunnen worden
gedefinieerd. De lijnen van poort C dienen als handshake-lijnen;

- Mode 2, waarin poort A als bidirectionele databus op handshake basis kan worden
gebruikt, met de poort C lijnen als handshake-lijnen. Poort B is in deze mode niet
bruikbaar.

De 8255 heeft vier adressen nodig,
namelijk voor poort A, poort B, poort
C en de commando-poort. De
commando-poort kan niet worden
gelezen. Figuur 2.4 geeft aan hoe een
byte naar het commando-poort moet
worden geschreven om de 8255 in de
gewenste mode te laten werken.
Zoals te zien is kan voor poort A en B
afzonderlijk worden bepaald of ze in
mode 0 of in mode 1 worden gezet.

, • • • • • • •
I ' I I I I I I I I Group B

L,-J L Part C (Lover) 0 Output
nput.

0 Output
Port 8 1 ~npUTo

}lade Port B lIade 0
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0 output
Port C (Upper) 1 In.put

Port A u uu~pu

IlPU
00 Kode 0

lfode Port A- 01 !Code 1
1:1: 1I0dS 2

CO.~Jld select
u laJ.~ aan:l..

Dce s.~.

Figuur 2.4: 8255 commando byte
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Figuur 2.5: Poort C bit set/reset
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Een tweede gebruikswijze van de commando-poort is het setten en resetten van bits
van poort C, hetgeen in figuur 2.5 te zien is. Indien poort A en poort B in mode 1
zijn geschakeld, is dit zelfs de enige
manier om bits van poort C te setten
of resetten. Ret schrijven naar poort C
zelf heeft dan geen effect.
In dit project wordt de 8255 voor
poorten A en B in mode 1
geprogrammeerd, omdat deze mode in
de handshake methode voorziet wat
handig is bij het creeren van een
interrupt naar de processor als de
invoerbuffer vol is. Tevens kan de
uitgaande lijn IBFO (Input Buffer Full)
gebruikt worden als REQN lijn voor
de PCF8200. Op poort C zijn nog
twee lijnen (C6 & C7) vrij voor I/O.
Deze zijn gedefinieerd als uitgaande lijnen en functioneren als STOP-bit en BUSY
lijn voor PCF8200 emulatie.

De PCF8200 heeft een statusregister, dat kan worden uitgelezen. Van dit 8-bit
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statusregister zijn alleen de hoogste drie bits van belang, namelijk:

bit 7 REQN
bit 6 BUSY
bit 5 STOP

(Vraag naar volgende gegevens);
(De PCF is bezig met spraak);
(De PCF is gestopt wegens fouten of einde gegevens).

Voor een goede emulatie moet deze mogelijkheid natuurlijk ook bij het proefboard
aanwezig zijn. De 74HCT126 (U14) realiseert dit door bij een lees (RDN)
commando de desbetreffende bits op de datalijnen te zetten. Indien de 8255 in mode
2 was geprogrammeerd dan was dit ook zonder extra onderdelen mogelijk geweest,
maar poort B was dan niet meer bruikbaar in deze situatie.

7 6 5 4 3 2 1 0

1 1 1 0 11 1 1 0 1 1 1 1 1 xl
Command byte

L,J

Output C6-C7

IBFO C5
smo C4
INTO C3
STBI C2 8255PortA Port B IBPI C1

Mode 1 Mode 1 INTI CO

Port B input c:=:'- 87-80
v

Port A input
... A7-AO[
v

Command select 0 Bit manip. I
1 Mode select I

Figuur 2.6: Commandobyte voor mode 1

Figuur 2.6 geeft aan wat voor byte naar de commando-poort moet worden
geschreven om de 8255 in de gewenste mode te laten werken. De byte die zo
gevormd wordt, is byte OB6H.
Tenslotte is de lijn INTO via een NOR-poort met de DSP verbonden, zodat een
interrupt2 wordt gegenereerd als de invoerbuffer vol is.
De PIO is met de buitenwereld verbonden door middel van een 25-polige D
connector.
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2.3.5. De (asynchrone) seriele input. en outputpoort

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) ontwikkelde een tekst-naar-spraak
kaart, welke is gebaseerd op de PCF8200 spraak synthesizer [Deliege, 1990]. Men
kan op deze kaart een toetsenbord en een versterker aansluiten om zo een systeem
te creeren dat ingetypte tekst uitspreekt. Op deze kaart zit ook een seriele interface
dat de gegevens voor de PCF8200 overzendt. Deze interface is een 'uitgeklede'
RS232 interface. Voor software emulatie van de PCF8200 is het natuurlijk handig
als het proefboard ook over een seriele interface beschikt, zodat de gegevens via
deze weg kunnen worden ingeladen.

DO D1 D2 D3 D4 ._.

Figuur 2.7: OpbOllW RS232 signaal

)' t~(s)
('hOOg')

Mark state ('hoog') j t t t t t t J
Starlbit ('\aag') L..L.J.,L--1---

Dalabit3 (beginl1Dlt DO)

Eventueel pariteitstit

Een RS232 verbinding is een serieIe
verbinding, die gedefinieerd is voor 5
8 bits, eventueel een pariteitbit, 1, 1.5
of 2 stopbits en 1 startbit [Money,
1987]. In normale (niet-zenden)
toestand is de lijn altijd in de 'mark'
state (op logisch niveau een; fysiek is
dit -10 Volt). Een trein van databits
start met een startbit (logisch nul,
fysiek +10 Volt) met vervolgens het
minst significante bit eerst. Na afloop
wordt weI of niet een pariteitsbit
overgezonden en afsluitend het aantal stopbits (hoog) (zie figuur 2.7). Vervolgens
begint de volgende trein of blijft de lijn in de mark state.

Het ic dat voor bovenstaande heel geschikt is, zowel met zenden als met ontvangen,
is het ic 8251. Wat voor de 8255 geldt, geldt ook voor dit ic: Het is al geruime tijd
op de markt, maar wordt nog steeds veel toegepast en is daarom goedkoop. Op het
proefboard is de snellere CMOS variant 71051 gebruikt, maar deze is functioneel
identiek aan de 8251. In dit verslag zal het typenummer 8251 worden gebruikt
[NEC, p.6.45]. De 8251 heeft twee adressen nodig, een voor het schrijven van het
mode- en commandoregister en het lezen van het statusregister en een voor het
schrijven en lezen van het data register.

Na een hardware of software reset moet het mode-byte worden geschreven, zie
figuur 2.8. Met deze byte wordt gespecificeerd hoe de te zenden of de te ontvangen
·data er uit ziet: Het aantal databits (instelbaar van 5 tim 8), het aantal stopbits (1,
1.5 of 2), even/oneven of geen pariteitsbit en de snelheid. Voor de snelheid kan
men kiezen uit drie waarden: De externe clock gedeeld door 1, 16 of 64. Aangezien
op de transm it- en receive-clockingang een frequentie van 19200 Hz is aangesloten,
kan men dus kiezen tussen snelheden van 19200, 1200 of 300 baud.
De genoemde tekst-naar-spraak kaart heeft een seriele interface die zendt op 1200
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Figuur 2.8: 8251 modebyte

7.545210

7 • • .. • • D

I EH ISAE~ RTsl EClls-:lRlcENloTA IT'ENI

I
lMEN Tra.-t EI'OlbIe

0 O_1e, Enoblo

---lOlA OTR Din control
0 0lA=0
1 01Ro'

----lRxEN Rtc~tve eMbJe
0 lltsoble
1 Enoblt

SBRK Send Iftok
0 TxDnonrel, T_O-O

Eel errere_
0 "i:>Q>ontion
1 I tmr 1tG<.-

RTS RTS Pin Control
0 ATS=O
1 AlS='

SRES Software Rt8tt
0 No~tion, "-l~allOn

EH EnwHunt PhaJa
0 No Qr>waUon
1 '.n.. tUll ......

Isri STOI P1 PO ILl LO Bl BO

L,..J L~ L-.J I I
81 80 8llud RatB

0 1 x1 CIode:
1 x16 Clock
1 1 x6'1 Clock

L- L1 LO Chllr. Length

n 5 hit.
Rhi'.

1 0 7bIts
1 1 8 bits

P1 PO P8rlty Check

n n Nn DRrltv
0 1 Odd Pllrltv
1 1 I

STI STO StOP 81ts

0 0 IIleaal
0 1 1bit
1 0 1.5 bits
1 1 2 bits

Na het schrijven van het modebyte moet
het commando-byte worden geschreven
(zie figuur 2.9). Overigens dient men
hier op te letten dat dit niet di rekt na het
modebyte kan gebeuren: Een periode van
minimaal 6 clockpulsen op de CLK
ingang dient in acht te worden genomen.
Het commandobyte bestuurt de DTR en
RTS pinnen, en men kan met dit byte de
ontvanger en zender in- of uitschakelen.
Ook het opheffen van de fout-vlaggen en
een software-reset wordt via het
commandobyte bewerkstelligd.

Het uitlezen van de commando-poort
levert de inhoud van het statusregister op
(figuur 2.10). In dit register is de status
van een aantal fysieke pinnen
gekopieerd, zoals TxRDY (Transmitter
Ready), RxRDY (Receiver Ready), TxE
(Transmitter buffer Empty) en
SYNC/BRK (alleen van belang in de
synchrone mode). Verder zijn drie
ontvangstfout-vlaggen aangegeven:
Frame error (als een laag niveau
gedetecteerd is wanneer een stopbit Figuur 2.9: 8251 commandbyte

verwacht werd), Overrun Error (als de
processor niet snel genoeg de ontvangstbuffer heeft uitgelezen), en Parity Error (als
een verkeerd pariteitbit ontvangen is). Tenslotte kan men de status van pin DSR
(Data Set Ready) uitlezen via het statusbyte.

De 8251 kan werken op een maximale
frequentie van 8 Mhz, waardoor de DSP
clockfrequentie (die 12 Mhz kan zijn) te
hoog is. Hierdoor is de CLK ingang van
de 8251 aangesloten op de oscillator van
4,9 MHz en moet dientgevolge er bij het
lezen en schrijven van en naar de 8251
wachttijden ('wait states') worden
ingesteld.

of 19200 baud (instelbaar), 8 databits,
geen pariteits- en een stopbit.
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Aile bovenstaande periferieen
(bankswitching, 8255 en 8251) moeten
eigen geheugenadressen toegewezen
krijgen, zodat men via deze adressen kan
lezen en schrijven van en naar de
betreffende registers. Deze methode
noemt men memory-mapping [Houghton,
1987]. Voor de memory-mapping is het
datageheugen genomen, omdat de C
compiler standaard daar zijn variabelen
lokaliseert. Voor de memory-mapping
zijn 32 adressen gereserveerd, die door Figuur 2.10: 8251 statusbyte

het hele datageheugen heen kunnen
worden gedefinieerd. De meest handige plaats is Of onderin het geheugen, Of
bovenin het geheugen zodat de rest van het geheugen als een blok blijft bestaan.

Een woord kan worden verzonden via de 8251 door de status van TxRDY te
controleren; is deze een, dan is de transmitter klaar en kan het woord in het
data register worden geladen waarna de 8251 zorgt voor het verzenden. Ontvangst
van een woord gaat net zo: Zodra de 8251 een woord heeft ontvangen, maakt hij de
RxRDY pin hoog waarna de processor het ontvangen datawoord uit het dataregister
kan lezen. Het hoog maken van de RxRDY pin veroorzaakt op het proefboard een
interrupt2, zodat de DSP pas in actie hoeft te komen als de 8251 een woord klaar
heeft staan.
De 8251 is via een line driver/receiver
(MAX 232, die zorgt voor 10V
spanningen) verbonden met een 9-polige
D-connector.

2.3.6. Adresselectie

Via vier dip-switches is de memory-mapping plaatsbaar vanaf basisadres 03EOH tot
3FEOH, in stappen van 0400H adressen. Dus het basisadres kan worden ingesteld
op adres 03EOH, 07EOH, OBEOH, OFEOH, ... De plaats die in de software is
gekozen is adres 37EOH, omdat 37EOH-37FFH de 32 hoogst bereikbare externe
adressen zijn.
Binnen de memory-mapping zijn de adrestoewijzingen als voIgt ingedeeld (tussen
haakjes de adressen, gedefinieerd in de software) :
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8251 Commando register
8251 Data register
8255 Poort A register
8255 Poort B register
8255 Poort C register
8255 Commando register
bankswitching register

Spraak (re)synthese met behulp van de ADSP-2101

: Basisadres + 0 (37EOH);
: Basisadres + 1 (37E1H);
: Basisadres + 4 (37E4H);
: Basisadres + 5 (37E5H);
: Basisadres + 6 (37E6H);
: Basisadres + 7 (37E7H);
: Basisadres + 28 (37FCH).

Op de tussenliggende adressen is nog voldoende plaats voor eventuele toekomstige
uitbreiding met I/O bouwstenen.
Het is in C heel goed mogelijk bovenstaande adressen als constanten te dec1areren;
op deze manier kan men op hoog programmaniveau de randapparatuur bedienen.

Wegens de vertraging die kan ontstaan in de vergelijker 74HCf85 (U3) en de drie
3-input AND-poorten (U2) (zie schema's in de bijlagen), kan het gebeuren dat bij
het lezen of schrijven naar een memory-mapped adres een kleine piek ontstaat op
de Data Memory Select (DMSN) lijn. Deze piek heeft een breedte van ongeveer 30
ns maar wordt door het RC netwerkje van R14 en C19 uitgefilterd. Door toepassing
van D3 wordt bewerkstelligd dat aileen de opgaande flank van de puIs wordt
vertraagd; de neergaande flank ondervindt nauwelijks hinder. Deze constructie
verhindert dat de select-lijn langer actief blijft dan gewenst is.
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In het komende hoofdstuk zal het belangrijkste uit dit verslag worden behandeld,
namelijk de software. Het begrip software is hier echter bijzonder ruim, want in dit
projekt zijn drie verschillende soorten software gebruikt: Software op de PC, zoals
de ontwikkelsoftware van Analog Devices, de ondersteuningssoftware die zelf
geschreven is en de software voor de DSP, om een real-time omzetting te
verkrijgen van coefficienten naar spraak.
In dezelfde volgorde wordt de software verdeeld: Eerst een bespreking van de
software die is gekocht van Analog Devices, vervolgens een bespreking van de
ondersteuningssoftware zoals die tijdens het schrijven van de DSP-software is
ontstaan en als laatste de software die bedoeld is voor de DSP zelf. De eerste
categorie is dus gekocht en de laatste twee categorieen software zijn geschreven.
Aansluitend is een hoofdstuk toegevoegd met tips en aanwijzingen voor toekomstige
programmeurs van de ADSP familie.

3.1. ADSP·2101 ONTWIKKELSOFTWARE

De software die van Analog Devices is gekocht voor het ontwikkelen van de
software voor de ADSP-2101 kan worden ge'installeerd op een standaard Pc. De
ontwikkel-software bestaat uit vijf delen: De System Builder, C-compiler, Linker,
Simulator en tenslotte de Prom Splitter. AIle programma's kunnen vanuit DOS
aangeroepen worden, met gebruik van eventuele schakelaars (switches). Een
voorbeeld van zo'n aanroep is:

C:\> BLD21 2101.sys -c

In deze regel wordt de System Builder aangeroepen met de naam van de invoerfile
('21 Ol.sys' I) en de ' -c' schakelaar (voor betekenis van deze schakelaar zie de
volgende paragraaf 'ADSP-21 01 System Builder'). Hierna voIgt een korte
beschrijving van elk programma. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt
verwezen naar de desbetreffende handleiding. Dit hoofdstuk biedt een beknopte
samenvatting voor de programmeur die snel aan de slag wi!.

3.1.1. ADSP·2101 system builder

De System Builder heeft tot taak de overige software aan te passen aan de structuur

l'n dit verslag zijn filenamen geschreven tussen enkele aanhalingstekens; extensies zoals .OBJ zijn
in hoofdletters en duiden op het type van de file.
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van het ADSP-2101 systeem. Elk systeem is uniek en daarom moet de Linker weten
hoe het systeem in elkaar zit. De System Builder heeft als invoer een ASCII file
waarin staat gespecificeerd uit welke onderdelen het systeem is opgebouwd. De
volgende dingen kan men definieren:

- De gebruikte DSP (ADSP-2101, ADSP-2105, enz.);
- WeI of geen booting (MMAP-pin status);
- Aantal boot-pagina's en de lengte van elke pagina;
- Het datageheugen: Adressen intern en extern geheugen,

ROM of RAM geheugen,
Opdeling in segmenten,
Lengte van deze segmenten.

- Het programmageheugen: Dezelfde specificaties als bij het datageheugen;
- Definieren van memory-mapped In/Out poorten en hun adressen.

De ASCII invoerfile moet de extensie .SYS (System) hebben, waarna de System
Builder een nieuwe file met de extensie .ACH (Architecture) maakt. Deze laatste
file dient als invoer voor de Linker. Voor gebruik met de C-compiler moet de
System Builder aangeroepen worden met de '-c' (dat maakt de Builder case
sensitive) schakelaar. Tenslotte een voorbeeld van de aanroep:

C:\> BLD21 2101.sys -c

Door deze aanroep wordt een gebruikers-gedefinieerde file '2101.sys' omgezet naar
de file '2101.ach', waarbij wordt gelet op het verschil in hoofd- en kleine letters.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar [Assembler Manual, 1991 H2].

3.1.2. ADSP-2101 C-compiler

De C-compiler bestaat uit drie delen:

- De preprocessor, die aIle instructies beginnende met een '#' behandelt;
- De compiler, die de C-code vertaalt naar assembly-code;
- De assembler, die de assembly-code vertaalt naar processor instructies.

De assembler is ook te gebruiken als los programma om een eventuele eigen
assembly-code te assembleren naar processor instructies.
De C-compiler is gebaseerd op de standaard ANSI C programmeertaal [Kernighan
et aI, 1988]. Er zijn echter weI een aantal restricties en uitbreidingen op deze taal
(zie hoofdstuk 'Programmeeraanwijzingen'). Door het gebruik van headers (files
met extensie .H) en het gebruik van externe variabelen is het heel goed mogelijk de
software in modules op te splitsen, waardoor het geheel leesbaar blijft. Bovendien
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hoeft bij wijziging van een onderdeel niet aile software opnieuw te worden
gecompileerd, wat natuurlijk een fikse tijdwinst oplevert.
Doordat de software voor de DSP bestemd is, zullen sommige instructies niets
doen. Een voorbeeld hiervan is de 'printf' instructie, die normaal is bedoeld om
tekst naar het beeldscherm te sturen. Ook een header als 'stdio.h' is geheelleeg en
is aileen voor de volledigheid toegevoegd.
De C-compiler is case-sensitive, wat wil zeggen dat er onderscheid moet worden
gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Om deze reden moet de assembler, bij
separaat gebruik, met de '-c' schakelaar worden aangeroepen. De assembler is
namelijk standaard case-insensitive, maar dat wordt opgeheven door deze
schakelaar. Er is nog een hele reeks schakelaars, waarvan de belangrijkste hier
worden genoemd:

-1
-help
-noopt
-m

Bewaart de compiler-output file (.DSP);
Laat een lijst met aile mogelijke schakelaars zien;
Schakelt de optimizer uit;
Produceert een listing file (.LST), waarin de C broncode als
commentaar is gevoegd.

Ret gebruik van de '-1' schakelaar is handig om te controleren of de compiler de
C-code vertaalt zoals gewenst is; de assembly-filenaam heeft de extensie .DSP .

De optimizer die in de compiler is ingebouwd (en dus niet apart oproepbaar is)
heeft tot taak om de software op snelheid te optimaliseren. Dit kan tot gevolg
hebben dat de assembly-code langer wordt, omdat lokale variabelen op stack
worden gezet zodat ze later snel voorhanden zijn. Deze methode levert echter in de
software die is geschreven voor de DSP geen snelheidsverbetering op, maar
snelheidsverslechtering (zie ook het hoofdstuk 'Programmeeraanwijzingen').
Aangeraden wordt dan ook om de programma's met de '-noopt' schakelaar te
compileren.
Een tweede gevolg van het gebruik van de optimizer is dat bij produktie van een
listing file (' -m' schakelaar) de C broncode niet meer bij de overeenkomende
assembly-code is geplaatst. Deze listing wordt daardoor onoverzichtelijk en het is in
feite niet meer nuttig deze te produceren.
Tenslotte hier ook een voorbeeld van de aanroep van de compiler:

C:\> CC21 filenaam -1 -noopt

Als invoer heeft de compiler hier de file met de naam 'filenaam.c', waarbij de .C
extensie niet hoeft te worden vermeld. Ais uitvoer produceert de compiler files met
extensies .OBJ (object), .CDE (code) en .INT (initialisatie). Deze files dienen als
invoer voor de Linker.
Voor verdere informatie over de C compiler wordt verwezen naar: [C Compiler
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Manual, 1991 H2], en voor verdere informatie over de assembler wordt verwezen
naar [Assembler Manual, 1991 H3] en [C Compiler Manual, 1991 H3].

3.1.3. ADSP-2101 linker

De Linker heeft als taak om de verschillende modules, die zijn gemaakt met behulp
van de compiler, aan elkaar te verbinden en zodoende een werkend programma te
vormen. De Linker zorgt voor de verbinding van externe variabelen tussen de
modules, het toekennen van adressen van de globale variabelen en het inpassen van
de software in de hardware structuur, zoals die gedefinieerd is in de architectuur file
(gemaakt met behulp van de System Builder).
Externe variabelen zijn globale variabelen waar verschillende modules gebruik van
maken. Ze mogen echter maar in een module worden gedefinieerd, in de andere
modules worden ze gedeclareerd. De declaratie is te herkennen aan de voorvoeging
'extern'. In de module waar ze zijn gedefinieerd wordt deze voorvoeging
weggelaten en zijn ze (dus) niet onderscheidbaar van'gewone' globale variabelen.
De Linker produceert uitvoerfiles met de extensies .EXE, .MAP en .SYM. De
laatste twee bevatten respectievelijk informatie over de gelinkte programma's en de
definities van de gebruikte sym bolen (definities van adressen). De .EXE file bevat
het eigenlijke programma en dient als invoer voor de simulator en de PROM
splitter.
Ook de Linker heeft de beschikking over een aantal switches waarbij de
belangrijkste hier worden getoond:

-a archfile
-c
-e executable
-g
-lib
-x

Architectuur file met extensie .ACH;
Creeert een run-time stack voor C programma's;
Definieen de filenaam met .EXE extensie;
Creeert een .SYM file voor gebruik met simulator;
C programma's worden gelinkt met de run-time bibliotheek;
Genereert .MAP listing file.

Voor gebruik met C software is het gebruik van de '-c' en '-lib' schakelaars
absoluut noodzakelijk. Van de overige, hier niet genoemde schakelaars behoeft de '
rom' schakelaar nog een opmerking: Hoewel de geschreven program matuur in de
bootROM wordt geplaatst, is het niet nodig de '-rom' schakelaar te gebruiken; deze
is aIleen nuttig als de programma's direkt in de programmaROM worden geplaatst.
Vanwege het grote aantal schakelaars dat bij de aanroep van de Linker in gebruik
zijn, wordt aangeraden de aanroep in een batch file op te nemen. Een voorbeeld van
zo'n aanroep is:

C:\> LD21 modulel module2 module3 -a 2101 -e outfile -c -lib -g -x
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In deze aanroep worden de modules 1, 2 en 3 gelinkt. Deze modules hebben bij
aanroep geen extensie, maar ze moeten in de directory aanwezig zijn met de
extensies .OBJ, .CDE en .INT. Verder gebruikt de Linker de architectuur file
'2101.ach' en genereert de uitvoerfiles 'outfile.exe', 'outfile.sym' en 'outfile.map'~

3.1.4. ADSP-2101 simulator

De simulator is een omvangrijk pakket waarbij de werking van de ADSP-2101 kan
worden getest. Als invoer heeft de simulator de files met de extensies .ACH, .EXE
'en .SYM nodig. Ook kan de reeds voor ROM geschikte invoerfile met de extensie
.BNM worden gebruikt, maar dan is het niet mogelijk om labelnamen te gebruiken.
De beschrijving van de simulator is te omvangrijk om hier te behandelen en de
lezer wordt dan ook doorverwezen naar de handleiding [Simulator Manual, 1991].
Omdat de simulator zo'n groot pakket is, is het niet aan te raden deze te draaien op
een standaard PC-AT met minder dan vier megabyte geheugen. De simulator zal in
dat geval het tekort aan geheugen opvangen door middel van disk-swapping, wat
een dusdanige vertraging oplevert dat bij elke handeling die men verricht het
werken onmogelijk wordt. Bovendien moet voor het disk-swapping minimaal vier
megabyte vrij zijn op de harde schijf. De simulator is goed te bedienen op een
computer met vier megabyte of meer intern geheugen, maar ook dan moet men
rekenen op een simulatietijd van meer dan vier uur voor een spraakfile van een
seconde.

3.1.5. ADSP-2101 prom splitter

Als laatste programma in de reeks is de Prom Splitter in gebruik. Deze splitst files
die bedoeld zijn voor de boot-, programma- en datageheugens in drie delen, zodat
ze klaar zijn om in Eproms te worden geprogrammeerd. De Prom Splitter gebruikt
standaard het Motorola S formaat voor de uitvoerfiles, maar kan desgewenst ook
Intel Hex formaat genereren. De epromprogrammer die in de vakgroep EME
,aanwezig is kan drie formaten aan, te weten Motorola S, Intel Hex en Binair.
Hieruit blijkt dat het Eprom branden geen probleem hoeft op te leveren.

Zoals gemeld is de Prom Splitter geschikt voor aIle drie typen geheugens. Dit heeft
lot gevolg dat er drie uitvoerfiles worden gegenereerd, voorzien van de extensies
..BND, .BNM en .BNL. Indien we de boot-eprom willen programmeren is aIleen de
.. BNM van belang; de andere twee worden wel gegenereerd maar zijn leeg.
Standaard bij de ADSP-2101 boot-procedure is het inladen van een pagina van het
boot-geheugen in het programmageheugen. Dit betekent dat een programma niet
langer kan zijn dan de lengte van een pagina. Indien het programma langer is dan
een pagina, dan kan men de '-loader' schakelaar gebruiken bij het aanroep van de
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Prom Splitter. Deze schakelaar zorgt ervoor dat een initialisatie-programmaatje
v66raan het eigenlijke programma komt te staan, in de eerste pagina. Bij het booten
zorgt dit programmaatje er voor dat het eigenlijke programma, dat verdeeld is over
de overig pagina's, in het programmageheugen wordt gezet en vervolgens wordt
uitgevoerd.
De volgende schakelaars kunnen worden gebruikt bij aanroep van de Prom Splitter:

-}

-bm/-pm/-dm

-loader

Intel Hex formaat
Keuze van soort geheugen: Boot-, programma- of
datageheugen;
Genereert een initialisatie-programma om het programma van
andere pagina's uit het bootgeheugen in het programma
geheugen te laden.

Bij gebruik van de '-loader' schakelaar is de '-bm' schakelaar niet nodig; er wordt
automatisch een bootgeheugen file gegenereerd.
De aanroep van de Prom Splitter kan als voIgt er uit zien:

C:\> SPL21 infile.exe bootburn -loader

Dit commando maakt van de file genaamd 'infile.exe' een klaar-om-in-te-branden
file met de naam 'bootburn.bnm', inclusief het initialisatie-programma.

Noot: Voor de Eproms met daarin opgeslagen de LPC-coefficienten, voor gebruik in
het datageheugen, wordt het binaire file-formaat gebruikt en dat heeft dus niets te
maken met het Prom Splitter programma.

3.2. ONDERSTEUNINGSSOFTWARE

Tijdens de ontwikkeling van de software voor de DSP ontstond de behoefte om een
aantal programma's voor gebruik op de PC te ontwikkelen. Deze programma's
ondersteunen de ontwikkeling en analyse van DSP programma's en zijn
dientgevolge ook ondersteuningsprogrammatuur genoemd. AI deze programmatuur
is in Turbo C geschreven.
In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste ondersteuningsprogrammatuur besproken.

3.2.1. Get relevant information

Ret programma Get Relevant Information (GRI) bewerkt de LPC-spraakfiles, zoals
ze van het IPO komen, op zodanige wijze dat ze geschikt zijn om in Eprom kunnen
worden geprogrammeerd voor gebruik in het datageheugen.



De Software 35

Get Relevant Info

<filenaam>
(A-file)

ORI filenaam [-c code)[-p factor)[-u perc,)

Figuur 3.1: Get Relevant Info

De IPO spraakfiles, ook
genoemd de A-files [Vogten,
1985] [Lagerwerf, 1992 (2)], zijn
in principe extensieloos maar in
de aanroep kan elke gewenste
extensie worden meegegeven. De
IPO spraakfiles bevatten een
hoop (voor ons) overbodige
informatie, maar GRI selecteert
alleen de voor DSP benodigde
gegevens. Op deze manier wordt
een reductie verkregen van
ongeveer 40 %.
Omdat de software, die draait op
de DSP, zo universeel mogelijk moet blijven, nemen we zoveel mogelijk parameters
mee van de oorspronkelijke spraakfile. Deze parameters betreffen de volgende
grootheden:

- Aantal frames waaruit de spraak is opgebouwd;
- Samplefrequentie;
- Aantal samples per frame;
- Schalingsfactor waarmee de coefficienten zijn opgeslagen;
- Aantal coefficienten;
- Amplitudewaarde van de hoogste piek.

Bovenstaande parameters worden de globale parameters genoemd, omdat ze gelden
voor het gehele stuk spraak. Naast de globale parameters worden de frame
parameters meegegeven, die dus voor elk frame verschillend zijn. Deze parameters
zijn de volgende:

- De pitch waarde, dat wil zeggen de verhouding van de samplefrequentie en de
grondtoonfrequentie;

- De versterkingswaarde, die de versterking (gain) van het frame aangeeft;
- De stemhebbend/stemloos parameter, 200 is een stemloos en 20 is een

stemhebbend frame.
- De tien filtercoefficienten, waaraan later nog een teken-woord wordt toegevoegd

(zie hieronder).

De globale parameters behoeven nog enige toelichting:

- Een stuk spraak is opgebouwd uit een aantal frames. Tijdens zo'n frame wordt
aangenomen dat de eigenschappen van zo'n stukje spraak dezelfde blijven (zie de
inleiding). Hoe langer een stuk spraak, hoe meer frames het bevat. Omdat het
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aantal frames als integer worden opgeslagen, is het aantal beperkt tot 32768 (bij
een frameduur van 10 ms is dit 5,5 minuten spraak);

- De samplefrequentie spreekt voor zich en mag varieren tussen 0 en 65536 Hz.

- Het aantal samples per frame spreekt ook voor zich. Het quotient

frameduur = aantal samples per frame (sec.)
sample frequentie

(3.1)

bepaalt de frameduur in seconden (formule 3.1). Voor het gebruik in de software
is het handiger om in termen van aantal samples per frame te spreken dan in
frameduur.

- De coefficienten zijn LPC-coefficienten, die kunnen varieren van 0 tot 5 (in
absolute waarde). Omdat de coefficienten tot op de vierde decimaal achter de
komma nauwkeurig zijn, moeten ze als floating point getallen worden opgeslagen.
Dit is echter voor een processor een bewerkelijke vorm van getalrepresentatie en
moet daarom zoveel mogelijk vermeden worden. De oplossing is gevonden door
de coefficienten met een bepaalde factor te schalen, zodat ze als integer kunnen
worden opgeslagen. De factor die in de IPO-spraakfiles wordt gebruikt is meestal
5000. Deze factor is afhankelijk van het bereik van de integer (-32768 tot
+32767) en het nog significante cijfer achter de komma. Een coefficient die is
opgeslagen met een factor 5000 heeft dus een nauwkeurigheid van ten hoogste
2.10-4 en mag maximaal 6.5534 bedragen.

In het programma GRI wordt de schaalfactor veranderd naar de dichtstbijzijnde
hogere macht van twee. De reden hiervoor wordt gegeven in het hoofdstuk
'Programmeeraanwijzingen'. In het geval van een factor 5000 wordt dit dus
veranderd naar 8192 (=213

). Omdat de factor toch altijd een macht van twee is,
kan beter (dat zal later blijken) aIleen de exponent worden opgeslagen; in dit
geval wordt dat dus het getal dertien.
Verandering van de schaalfactor heeft ook tot gevolg dat alle coefficienten moeten
worden veranderd. Het vergroten van de schaalfactor heeft geen invloed op de
nauwkeurigheid van de coefficient, maar weI op de maximale waarde.
Verandering van de schaalfactor van 5000 naar 8192 heeft tot gevolg dat het
bereik wordt verkleind van 6,5 naar 4 (absoluut). Dit geeft echter een probleem:
In bijvoorbeeld het stukje spraak 'Wanneer mag ik naar huis ?' komen
coefficienten voor die groter zijn dan vier (absoluut). Een oplossing voor dit
probleem is het opslaan van de coefficienten als LONG-integers (32-bits
woorden), wat echter tot gevolg heeft dat de opslagruimte van een stuk spraak
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bijna wordt verdubbeld. Een andere oplossing is een extra woord toevoegen aan
de tien coefficienten, het teken-woord. In dit 16-bits woord zijn de tekenbits
opgeslagen van de coefficienten: Een 1 voor een negatieve coefficient, een 0 voor
een positieve coefficient. Het minst significante bit in het teken-woord komt
overeen met het teken van de eerste coefficient. De coefficienten zelf zijn als
absolute waarden opgeslagen. Deze manier van opslaan heeft een extra
opslagruimte van ongeveer 10% tot gevolg, maar het bereik van de coefficienten
is verruimd van 6,5 naar 8 (absoluut).

- Het aantal coefficienten spreekt ook voor zich; bij de LPC synthese zijn dit
meestal tien coefficienten (in verband met het later toevoegen van het teken
woord is dit gebonden aan een maximum van 16).

- De amplitude waarde van de
hoogste piek (in absolute
waarde) is bepalend voor de
schalingsfactor waarmee de
uiteindelijke sample wordt
'ingepast' in de D/A omzetter.
Op deze manier wordt een zo
hoog mogelijk rendement
behaald in de spraaksynthese.
De IPO-spraakfiles bevatten
een woord dat hier veel op
lijkt, namelijk de maximale Figuur 3.2: Twee fasen structuur
waarde van de gain-factor die
per frame kan worden ingesteld. De waarde van dit woord ligt weI in dezelfde
orde van grootte als de waarde van de maximale amplitude piek, maar kan toch
aardig wat afwijken. Om nu aan te geven wat dan weI de grootte is van de
piekamplitude, kan dit meegegeven worden als een factor van de waarde van de
maximale gain door middel van de ' -p' schakelaar (zie figuur 3.1). Bij de eerste
keer draaien van ORI zal de gebruiker echter nog niet weten wat de uiteindelijke
piekamplitude zal zijn; hiertoe moet eerst het programma 'lpcanal' worden
gedraaid die deze piekwaarde berekent. Daarna is de piekwaarde bekend en kan
men GRI weer uitvoeren, maar nu met de juiste factor (zie figuur 3.2). Op deze
manier is een twee fasen structuur in de software aangebracht.

Wat geldt bij de opslag van de schaalfactor van de coefficienten, geldt ook voor
de opslag van de maximale amplitude: Deze wordt veranderd naar de
dichtsbijzijnde hogere macht van twee, waarbij aIleen de exponent wordt
opgeslagen. Vervolgens wordt de gain waarde van elk frame aangepast aan de
nieuwe maximale waarde, zodat de verhoudingen dezelfde blijven.
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Bij digitalisatie van een stuk spraak wordt een stemloos frame soms als
stemhebbend gedefinieerd; waarschijnlijk is dit te wijten aan onvolkomenheden in
de digitalisatie-software. Ook Lagerwerf [Lagerwerf, 1992 (2), p.52] heeft dit
probleem ondervonden maar heeft geen oplossing toegepast. De oplossing die door
het IPO wordt gegeven is stemhebbende stukjes spraak, waarbij het amplitude
niveau onder een bepaalde drempel ligt, als stemloos te definieren. Dit wordt ook
door het programma GRI gedaan. De drempel wordt hier als percentage van de
piekamplitude genomen; standaard is dit 5%, maar deze drempel kan men zelf bij
aanroep verkleinen of vergroten door middel van de '-u' schakelaar.

Tenslotte wordt voor herkenning van een stuk spraak in het geheugen twee extra
integers meegegeven: Het ID-woord, waaraan de software het begin van een nieuw
stuk spraak kan herkennen, en het code-woord, waarin de code van het stuk spraak
staat opgeslagen.
Het ID woord is altijd het eerste woord van een stuk spraak en is standaard
OAAAAH. Om te voorkomen dat het ID-woord toevallig midden in een spraakfile
verschijnt, controleert GRI op het voorkomen hiervan. Mocht dit het geval zijn
(kans 1 op 65536) dan zal 6f het ID-woord moeten worden veranderd, 6f het
desbetreffend woord zal moeten worden veranderd. In de praktijk is dat nu nog niet
voorgekomen.
Het code-woord is het tweede woord in een spraakfile en geeft een zinnige
specificatie van het stuk spraak. Hierdoor is het ene stuk spraak te onderscheiden
van het andere en kan de software het gewenste stuk spraak uitselecteren. Het code
woord kan worden gedefinieerd door de gebruiker middels de '-c' schakelaar.
Achter deze schakelaar wordt de gewenste code opgegeven, die kan bestaan uit drie
digits van 0-9, A-Z en een spatie. Vervolgens wordt deze code uit de volgende
algoritme gevormd:

- De cijfers 0..9 krijgen de binaire code 0..9;
- De letters A-Z en a-z krijgen de binaire code 10..35;
- De spatie en andere leestekens krijgen de waarde 36.

Vervolgens wordt het codewoord op de volgende manier gevormd:

CODEWOORD = 1600 * DIGIT1 + 40 * DIGIT2 + DIGIT3 (3.2)

De methode lijkt wat omslachtig, maar is efficient bij het opslaan van drie digits in
een 16-bits woord.

Als voorbeeld wordt de code 'erne' gevormd:
'e' wordt 14, 'm' wordt 22 en 'e' wordt 14. Tesamen vormt dit:
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codewoord = 1600*14 + 40*22 + 14 = 23294 (= 05AFEH).
Analoog wordt de code 'is3' 29923 (= 074E3H)

Indien men de spraakstukken alleen wil nummeren dan kan dat eenvoudig door de
codes '001', '002' enzovoort mee te geven. Dit komt overeen met dezelfde binaire
code.
Indien men niet met de '-c' schakelaar een code opgeeft, dan neemt GRI de eerste
drie letters van de filenaam.

De (16-bits) binaire uitvoerfile met de extensie .BIN kan in tweeen worden gesplitst
(met behulp van het programmma '16bt8b.exe') om daarna in twee Eproms te
worden geprogrammeerd (een Eprom heeft een busbreedte van 8 bits). Ook wordt
een ASCII file gemaakt met dezelfde getallen als de binaire file, maar nu in
hexadecimale representatie. Deze file heeft de extensie .DAT en kan als invoer
dienen voor de simulator en het programma 'lpcanal.exe'. Tenslotte geeft GRI een
samenvatting van de werkzaamheden in de file met de extensie .SMY (Summary).

3.2.2. LPC analysis

<filenaam .dat

LPC Analyse

LPCANAL fllenaam [-s][-I][-f][-n shift]

Het tweede, belangrijke programma is 'lpcanal.exe'. Dit programma simuleert de
DSP software op een PC en vormt zodoende een controle mogelijkheid op het
gebruik van de juiste algoritme, het juist implementeren van de software enzovoort.
Ook vormt het samen met Get Relevant Information (GRI.exe) een twee-fasen
structuur in de software om de juiste spraakdata te verkrijgen (zie het hoofdstuk
'Get Relevant Information').
Het gedeelte van 'lpcanal' dat de samplewaarden berekent is zoveel mogelijk gelijk
gehouden met de software
bestemd voor de DSP. Op deze
manier wordt de simulatie
optimaal. AIle samples worden
op twee manieren berekend: Met
behulp van floating-point
getallen en met behulp van
integers (dat laatste gebeurt ook
in de DSP). Door het vergelijken
van de twee methoden kan men
bepalen of het berekenen met
behulp van integers nog
nauwkeurig genoeg gebeurt.

Als invoer gebruikt 'lpcanal' de
uitvoer van GRI, namelijk de file

Figuur 3.3: LPC analysis
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met de extensie .DAT. Als uitvoer creeert het de files met de extensies .INF (naar
keuze), .SCR en ...OUT.DAT (zie figuur 3.3).
Bij aanvang van executie worden aIle globale parameters (inclusief het ID- en code
woord) afgedrukt op het scherm. Indien men de ' -f' schakelaar bij aanroep gebruikt
heeft worden vervolgens per frame de frameparameters zoals pitch, gain,
voiced/unvoiced en de coefficienten op het scherm afgedrukt. Daarna worden aIle
samplewaarden per frame berekend en afgedrukt op het scherm (dat laatste bij
gebruik van de '-s' schakelaar). De samplewaarden die met behulp van de floating
point methode zijn berekend worden opgeslagen in de file met de extensie .SCR, als
coordinaten van een getrokken lijn, en de samplewaarden die met behulp van de
integer methode zijn berekend worden opgeslagen in file die eindigt op
'OUT.DAT'.
Indien men de informatie die op het scherm verschijnt ook in een file wil hebben,
kan men dat laten gebeuren door het gebruik van de '-i' schakelaar. Deze zorgt
ervoor dat aIle scherminformatie in de informatie-file met de extensie .INF komt te
staan. Gebruik van de ' -s' en '-i' schakelaars maken de executietijd van het
programma echter weI aanmerkelijk langer.

De file met de extensie .SCR kan in AutoCad worden ingelezen als Script-file.
Deze file begint met het 'line' commando en bevat daarna coordinaten, afgesloten
met het 'zoom all' commando. De x-coordinaten zijn de tijdas (d.w.z. het nummer
van de sample, de afstand tussen twee samples komt overeen met 1/10000 seconde).
De y-coordinaten zijn de samplewaarden.

De ruisgenerator die is opgenomen in de software om de stemloze frames te
genereren, is een random-getallen generator. De generator genereert gehele getallen
tussen de -16384 en +16383. Deze getallen bevatten echter veel meer 'energie' dan
de pulsgenerator in de stemhebbende frames, die aIleen het getal 1 gebruikt. De
ruissamples moeten dus verzwakt worden met een factor. Deze factor is standaard
vastgelegd op 218 (=262144), maar men kan dit getal wijzigen door gebruik van de
'-n' schakelaar. Overigens mogen deze getallen aIleen machten van twee zijn, zodat
achter deze schakelaar de exponent voIgt (standaard is de exponent dus 18).

Tenslotte registreert 'lpcanal' de hoogste, absolute amplitudewaarde en meldt dit na
afloop op het scherm. Indien de hoogst voorkomende amplitudewaarde groter is dan
de opgegeven waarde in de invoerfile, dan geeft 'lpcanal' het advies om GRI
wederom te executeren met de ' -p' schakelaar. Uiteraard wordt de waarde voor de
,-p' schakelaar meegegeven.

3.2.3. Screen plot

Om niet steeds afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van het programma
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AutoCad -om een stuk spraak te kunnen
tekenen- is een eigen programma
geschreven dat de Script files accepteert
en een tekening maakt op het scherm.
Dit programma heet 'scrplot.exe'
(afkorting van Screen Plot of, als men
wi!, Script Plot) en accepteert aIle files
met de extensie .SCR en .DAT (zie
figuur 3.4). Met behulp van de Print
Screen toets of een screendump
programma (zoals PZP.EXE) kan hiervan
een hardcopy worden gemaakt.

I crnenaam.scr> ~ c:;lcfllllnaam.dat>·'
(Ac~dScrlpt-flle} ,,'" ,.". ,~;

-_! ----- ----- ------ --r--------------- -.
Screen Plot

SCRPLOT <fllen!llllTl>

Figuur 3.4: Screen Plot
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Een script file (extensie .SCR) moet beginnen met het 'line' commando, vervolgens
aIle x- en y-coordinaten en wordt afgesloten met het 'zoom all' commando.
De data files (extensie .OAT) zijn ASCII files die op elke regel een getal in
hexadecimale representatie bevatten. Oit zijn de y-coordinaten, waarbij het x-

Filena"H : pwc.scr
15-9-1993 11:55

40'11

-24.18
.12.199

Figuur 3.5: Uitvoer Scrplot betreffende "Ik moet naar de WC"
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coordinaat het nummer van het y-coordinaat is. Deze data files zijn van hetzelfde
formaat als die voor de simulator gebruikt worden.
Met de aanroep van Screen Plot kan men tevens de kleuren van het scherm opgeven
(standaard is dit wit op zwart). Met de '-i' schakelaar is het mogelijk de grafiek te
inverteren (dat wil zeggen 'onderste boven').

In figuur 3.5 is een voorbeeld gegeven van de schermuitvoer van 'scrplot.exe'.

3.2.4. 16 bit to 8 bit

Het programma' 16bt8b.exe' converteert een binaire file met 16-bits woorden naar
twee files met 8-bits woorden. Deze twee files eindigen op 'MSW.BIN' voor de
meest significante bytes en op 'LSW.BIN' voor de minst significante bytes. De
uitvoer is ook weer binair, zodat de twee resulterende files eventueel in Eproms
kunnen worden geprogrammeerd. Bij het voorzien van het datageheugen van
spraakdata wordt dit gedaan. Bij aanroep kan men direct de te splitsen file als
argument meegeven. Doet men dit niet, dan zal het programma om de te splitsen
file vragen.
Het programma' 16bt8b.exe' is een uitgebreide versie van het gelijknamige
programma van W. Lagerwerf [Lagerwerf, 1992 (2)].

3.3. DSP SOFTWARE

Waar het uiteindelijk om gaat, is de DSP software. Deze software wordt op de PC
ontwikkeld met behulp van de ontwikkelsoftware van Analog Devices. De software
is opgesplitst in verschillende modules, die elk een deel van het probleem
aanpakken. Verder is nog een testprogrammaatje ontwikkeld dat aIle onderdelen van
het proefboard test. Achtereenvolgens zullen de volgende modules worden
besproken:

- Het testprogramma;
- De module dsp_main;
- De module dsp_out;
- De module dsp_mem;

- De module dsp_init;
- De module dsp_glob;
- De module dsp_frme.

De 1aatste zes modules vormen de programmatuur voor de spraak resynthese en de
PCF8200 emulatie. Figuur 3.6 1aat de structuur van deze programmatuur zien. In
onderstaande tekst za1 hierop nader worden ingegaan.
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Figuur 3.6: Programma structuur

3.3.1. Het testprogramma

Het testprogramma is ontworpen
om de afzonderlijke onderdelen
van het proetboard op hun
werking te controleren. Het
testprogramma heeft de modules
'dsp_init.e' en 'dsp_mem.c'
nodig voor een juist
funetioneren, zie figuur 3.7.
~ dsp_test.e' doet de volgende
dingen:

DSP_TEST.C

- Een sinus wordt gegenereerd
door de D/A omzetter. De Figuur 3.7: Structuur 'dsp_test.e'
sinus heeft een grondfrequentie
van 500 Hz en een samplefrequentie van 10kHz. Deze dient voor het testen van
de D/A omzetter en het filter;

- Naar het programmageheugen adres 02555H wordt het woord OCC55H
geschreven, en naar het datageheugen adres OOOOH wordt het woord 033AAH
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geschreven. Dit dient om de geheugenselectie en adres- & datalijnen te testen;
- De stand van de LIP schakelaar wordt doorgegeven naar bit 7 van poort C van de

PIO (pin 25 van de 25-polige D-connector);
- Bit 6 van poort C van de PIO wordt voorzien van een 5 kHz blokgolf (pin 11 van

de 8255);
- Alle geheugenbanken worden doorlopen op een frequentie van 10 kHz; tevens

verschijnt een 5 kHz blokgolf op de RAM/ROM selectielijn (pin 2 van U21, de
74HCTI75);

- De seriele poort verzendt het byte 055H volgens het protocol van 8 databits, geen
pariteit en een stopbit, mits de LIP schakelaar in de stand 'P' staat;

- De seriele poort verzendt simultaan de parallelle informatie die in poort A en
poort B van de PIO ingeladen is, mits de LIP schakelaar in de stand 'L' staat;

- Op de DTR lijn van de 8251 (pin 24) wordt een blokgolf van 5 kHz aangeboden.

Eventueel kan men de zend- en ontvangstpinnen van de 9-polige D-connector
(pinnen 2 en 3) aan elkaar verbinden om zodoende de ontvangstwerking van de
8251 te testen.

3.3.2. De module dsp main.c

De module waar in principe alles om draait is 'dsp_main.c'.
Deze routine bevat een eeuwige Ius waarin steeds wordt gewacht op het commando
om een nieuw stuk spraak uit te spreken. Dit commando wordt gegeven door een
User-Interrupt, die wordt gegeven door de PIO of de SID. Nadat de globale
variabelen zijn verzameld worden enige zaken ge'initialiseerd (opslagbuffer, random
generator, D/A omzetter bereik, interrupt frequentie) en worden per frame de
frameparameters opgehaald en de samplewaarden berekend.
Als basis voor de sample wordt een pitch-puIs gebruikt in het geval van een
stemhebbend frame, en een willekeurig getal in het geval van een stemloos frame.
De pitch-peri ode wordt, evenals in de oude programmatuur, eerst 'afgemaakt'
voordat een nieuw frame begint [Lagerwerf, 1992 (2), pAO].
In tegenstelling tot de vroegere programmatuur wordt niet een hele framebuffer
gevuld met pulsen of willekeurige getallen, maar wordt per sample de
ingangswaarde bepaald. Dit bespaart tijd bij het wisselen van een frame.
Voor het genereren van een willekeurig getal ten behoeve van het stemloze frame is
de standaard C random generator gebruikt.

De berekening van de samplewaarden gaat volgens de bij 'Inleiding' bepaalde
formule (3.3):

(3.3)
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Deze formule is bedoeld voor de LPC-synthese; voor synthese met formanten
gebruiken we formule (3.4):
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(3.4)

Het is weI mogelijk om de LPC coefficH~nten eerst om te zetten in formant
parameters en andersom, om zodoende een berekeningsalgoritme te gebruiken, maar
dat neemt aIleen maar extra tijd in beslag. Het gaat veel sneller om dat gedeelte van
het programma, dat de samplewaarde berekent, dubbel uit te voeren, een volgens de
LPC methode en een volgens de formanten methode. De te gebruiken routine wordt
bepaald aan de hand van de schakelaar LIP (LPCIPCF mode). In de boolean
variabele fpc_mode is opgeslagen welke stand deze schakelaar bij reset had. In
beide routines worden de oude samples opgeslagen in een buffer: Bij de LPC
berekeningsmethode een cyclische buffer met de tien laatste samples, bij de
formanten berekeningsmethode een buffer met de twee laatste uitvoerwaarden van
elk van de vijf filters. Voor beide berekeningsmethoden komt dit uit op een buffer
met tien plaatsen.

Omdat de coefficienten zijn geschaald, moeten deze tijdens de berekening weer
herschaald worden. Dit gebeurt niet door een deling, zoals men zou verwachten,
maar door een schuifoperatie. De coefficienten zijn immers geschaald met een
macht van twee, zodat een deling overeenkomt met een schuifinstructie naar rechts.
Deze methode bespaart aanmerkelijk meer instructies (en dus tijd) dan het uitvoeren
van een deling.

Tenslotte wordt de samplewaarde geschaald op het bereik van de D/A omzetter, om
een zo groot mogelijke uitsturing te verkrijgen. Hierbij wordt de halfwaarde van het
D/A omzetter bereik opgeteld om zodoende een DC-niveau te creeren. Eventuele
pieken die boven het bereik van de omzetter gaan worden afgekapt op het maximale
bereik van de D/A omzetter (dat mag overigens niet voorkomen als de sessie met
'GRI' en 'lpcanal' correct is uitgevoerd).
Figuur 3.8 toont het flowdiagram van 'dsp_main.c'.

3.3.3. De module dsp_out.c

In tegenstelling tot de module 'dsp_main.c', die in standaard Cis geschreven, is de
module' dsp_OULC' -evenals de andere modules overigens- meer processor-specifiek
geschreven. Deze module zorgt ervoor dat de juiste sample op het juiste tijdstip bij
de D/A omzetter verschijnt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een uitvoerbuffer,
waarin een net berekencle samplewaarde wordt opgeslagen. Op het sampletijdstip
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Figuur 3.8: Flowdiagram 'dsp_main.c'
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Bij initialisatie wordt de uitvoerbuffer gevuld met het halve bereik van de D/A
omzetter, zodat de analoge uitgang op het gemiddelde DC-niveau wordt gebracht.
Dit kan leiden tot een kleine plof in de luidspreker bij het uitspreken van de eerste
zm.
Het gebruik van een uitvoerbuffer heeft als voordeel dat de software die de samples
berekent niet continu op de timer interrupt hoeft te wachten, maar direct door kan
gaan met het berekenen van de volgende samplewaarde. Is de buffer reeds vol als
een nieuwe samplewaarde berekend is, dan wordt weI gewacht tot de oudste sample
uit de buffer is gehaa1d.

De module 'dSp_OULC' zorgt voor de vo1gende zaken:

- Het instellen van de timer-interruptfrequentie, welk afhankelijk is van de
sam plefrequentie;

- Het toekennen van de 'Timer_irupt' routine aan de timer-interrupt vector;
- Het initialiseren van de uitvoerbuffer op half-D/A omzetter bereik (DC niveau);
- Het opslaan van een door 'dsp_main.c' berekende sample in de uitvoerbuffer;
- Het sturen van de juiste sample uit de uitvoerbuffer naar de D/A omzetter op het

timer-interrupt tijdstip;
- Het uitschakelen van de timer-interrupt nadat de uitvoerbuffer leeg is;
- Het wachten op een gebruikersinterrupt (user-interrupt);
- Het pollen van de gebruikersinterrupt; deze kan namelijk zowel van de 8255 PIa

als van de 8251 SIO komen, wanneer respectievelijk de 16-bits invoerbuffer vol is
of een serieel woord is ontvangen.

Uit bovenstaande punten b1ijkt weI dat hier geen standaard C oplossing mogelijk is,
omdat het instellen van de timer en interrupts a1 een processor-afhankelijke activiteit
is.

3.3.4. De module dsp_mem.c

De module 'dsp_mem.c' zorgt voor de declaratie van de variabelen die de
randapparatuur bedienen a1s globale variabelen. Doordat in de software de bediening
van de randapparatuur via variabelen gaat, blijft de structuur van de software op
hoog niveau.
De werkelijke adressen van de I/O poorten zijn gedefinieerd in de .SYS file.
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In de module 'dsp_init.e' wordt alle randapparatuur geYnitialiseerd op hun juiste
mode. Voor de 8255 PIa is dit mode 1, waarin poort A en poort B als invoerpoort
op handshake basis werken. Voor de 8251 SIO heeft dit de instelling van 8 bits,
geen pariteit, een stopbit en 1200 baud tot gevolg. Verder worden in deze module
de wait-states voor het boot-, programma- en datageheugen ingesteld. Dit is
belangrijk, omdat niet alle geheugen-ie's de processorsnelheid kunnen bijhouden.
Daarom worden na elke lees- en sehrijfoperatie een of meerdere wait-states
(waehttoestanden) ingesteld. Ook de 8255 en 8251 krijgen wait-states toegekend.

Tenslotte wordt de zend-c1ockfrequentie van de interne seriele poort ingesteld op
240 kHz, ten behoeve van de D/A omzetter. Deze wordt serieel aangestuurd met 16
bits, terwijl de samplefrequentie 10 kHz is. Dit impliceert een minimale bitsnelheid
van 160 kilobits per seconde, wat overeenkomt met een zendfrequentie van 160
kHz. Met een zendfrequentie van 240 kHz is er een ruime marge aanwezig.
Het programma 'dsp_test.e' maakt ook gebruik van de modules 'dsp_mem.e' en
'dsp_init.e' .

3.3.6. De module dsp_glob.c

De module 'dsp_glob.e' zorgt voor het toeleveren van de globale parameters aan de
module 'dsp_main.e'. Deze parameters betreffen:

- Aantal frames per stuk spraak;
- Sample frequentie in Hertz;
- Aantal samples per frame;
- Coefficienten sehaal-sehuiffactor;
- Aantal eoeffieienten;
- Piekamplitude exponent (macht van twee).

Hoe de module 'dsp_glob.c' aan zijn informatie komt, is voor de module
'dsp_main.c' niet interessant. Dit kan gebeuren door het ophalen vanuit het (ROM)
datageheugen (bij LPC synthese) of door invoer via de seriele of de parallelle poort.
Bij invoer vanuit de seriele poort wordt gewacht tot alle data in het RAM geheugen
geladen is. De seriele poort is namelijk niet snel genoeg om een real-time spraak
resynthese te verkrijgen. Dit is als voIgt aanschouwelijk te maken:

Het aantal instrueties dat de DSP krijgt om een samplewaarde te berekenen
bedraagt:
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(3.5)

Bij een clockfrequentie van 12,288 MHz en een samplefrequentie van 10 kHz zijn
dit 1229 instructies (een instructie per clockcyclus). Hiervan gaan er nog ongeveer
100 af vanwege de interruptroutine, dus houden we ongeveer 1130 instructies over.
Uit simulaties is gebleken dat de processor ongeveer 800 instructies nodig heeft om
een samplewaarde te berekenen. Omdat de samples worden gezet in een
uitvoerbuffer met 16 plaatsen, heeft de processor

(1130 - 800) * 16 = 5280

instructies beschikbaar om nieuwe framedata in te laden en te converteren naar
handzame integers. Deze 5280 instructies komen overeen met:

1
5280 * ------ = 0,43 ms.

12288000

Bij de PCF8200 simulatie worden zeven bytes ingeladen op 1200 baud (=1200 bits
per seconde), wat neerkomt op 70 bits (inclusief start- en stopbits). Dit duurt 58
milliseconden, wat natuurlijk veel meer is dan de beschikbare 0,43 ms. Ook als
gezonden wordt op 19200 baud -wat heel goed mogelijk is- duurt het overzenden
van framedata 3,6 milliseconde. Een real-time spraakreproduktie zal dan aIleen
haalbaar zijn indien een uitvoerbuffer van 134 sam pIes wordt gebruikt, wat niet
mogelijk is als men bedenkt er meestal maar honderd samples in een frame zitten!
De oplossing is er dus in gelegen dat eerst aIle data moet worden ingeladen voordat
de spraakproduktie begint.

Bij PCF8200 emulatie worden de globale parameters in een andere vorm
aangeleverd dan hierboven staat aangegeven. Bij de PCF8200 wordt namelijk de
frameduur in milliseconden opgegeven, terwijl de samplefrequentie vast (op 10
kHz) ligt. Dit vereist het omrekenen naar het aantal samples per frame.
De coefficient schaal-schuiffactor is de exponent van de macht van twee waarmee
de coefficienten zijn geschaald. Ook bij PCF8200 emulatie zijn de bandbreedtes en
frequenties geschaald. Verder kan bij de PCF8200 het aantal formanten -en dus het
:aantal coefficienten- varieren tussen vier (vrouwelijke spraak) en vijf (mannelijke
.spraak). De piekamplitude ligt bij de PCF8200 vast.

Een tweede functie van 'dsp_glob.c' is het valideren en opzoeken van nieuwe
spraakdata. Indien de data uit het ROM datageheugen wordt gehaald, wordt het
juiste stuk spraak ge"identificeerd met behulp van het ID-woord en het code-woord.
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Ret gewenste code-woord wordt ingevoerd via de parallelle poort. Indien het
opgegeven code-woord nul bedraagt, neemt de routine het eerstvolgend stuk spraak.

'dsp_glob.c' maakt gebruik van de parameter-header 'dsp_par.h'.

3.3.7. De module dsp_frme.c

Evenals 'dsp_glob.c' zorgt 'dsp_frme.c' voor het aanleveren van parameters, in dit
geval de frame-parameters. In het geval van LPC analyse en seriele invoer worden
deze parameters uit het ROM resp. RAM geheugen gehaald. Bij parallelle invoer
worden de parameters uit het buffergeheugen gehaald.
Bij PCF8200 emulatie zijn de formant parameters -zoals frequentie en bandbreedte
opgeslagen in tabellen. De commando's die de PCF8200 krijgt bestaan uit nummers
van de gewenste formantfrequentie en -bandbreedte. In de tabelwaarden is tevens de
onderstaande berekening verwerkt (zie 'inleiding'):

(3.6)

De waarden F en B zijn met vaste schaalfactoren (2048) opgeslagen in de tabel.
Deze schaalfactoren zijn als glob ale parameter meegegeven als coefficient schaal
schuiffactor (11).

Bij het ophalen van LPC coefficienten wordt deze omgezet naar een LONG integer
(32 bits woord). Tevens wordt de coefficient voorzien van het juiste teken, welke
staat opgeslagen in het extra teken-woord.

Ook 'dsp_frme.c' maakt gebruik van de header 'dsp_par.h'.

3.4. PROGRAMMEER AANWIjZINGEN

Het gebruik van de C-compiler voor het ontwikkelen van software voor de DSP is
een uitstekende keuze, omdat men op hoog programmeerniveau veel beter
overzichtelijk kan programmeren dan op assemblyniveau.
De gebruikte C-compiler kan een compacte assembly-code genereren, als men een
aantal zaken in de gaten houdt. Gezien de ervaring die tijdens dit projekt is
opgedaan zal het een en ander worden toegelicht in dit hoofdstuk.
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Ter verhoging van de snelheid van de software, of omdat er simpelweg in C geen
vervangende instructies voorhanden zijn, kunnen gedeeltes in assembly-code worden
geschreven. Dit gaat in C eenvoudig door de '#pragma inline' commando's. De
syntax is als voIgt:

<C-code>
#pragma inline

<assembly-code>
#pragma inline

<C-code>

Dit gedeelte met een of meerdere assembly instructies kan overal in de C-tekst
worden opgenomen. Gebruik van deze optie vermindert echter weI het overzicht en
uitwisselbaarheid van de C-code.
In de tot nu toe ontwikkelde programmatuur voor de spraak resynthese is in drie
gevallen gebruik gemaakt van de in-tekst assembly-code:

- De software is interrupt-georienteerd, dat wil zeggen dat de software na een
interrupt een sample naar de D/A omzetter zendt. Het wachten op een interrupt
gebeurt door de 'idle' assembly-instructie. De processor komt door deze instructie
in de 'idle' mode en schakelt zichzelf in de power-down toestand. AIleen door een
reset of een interrupt kan de processor weer uit deze mode worden gehaald. Bij
reset begint de processor met de uitvoering van het programma weer vanaf adres
nul, na een interrupt gaat de processor, na het afhandelen van de interrupt-routine
verder bij de eerste instructie na de 'idle' instructie.

- Een lijn van de on-chip seriele poort kan als FLAG_IN signaal worden
geschakeld. Door de assembly instructie:

if FLAG_IN jump adreslahel_

of de instructie:

if NOT FLAG_IN jump adreslabel_

kan bepaald worden of, afhankelijk van de status van de FLAG_IN pin (hoog of
laag), naar een bepaald adres (aangegeven d.m.v. adreslabe(J moet worden
gesprongen. De FLAG_IN pin is op het proefboard aangesloten op de LIP
schakelaar, en de status van deze schakelaar wordt door bovenstaande assembly
instructies bepaald.
Overigens kan men dezelfde labels en variabelen-namen zowel in de C-code als in
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de assembly-code gebruiken. In de assembly-code moet dan weI een underscore
('_') aan de naam worden toegevoegd.

- Sommige registers van de DSP kunnen niet direkt door de C-code gebruikt
worden. Indien men echter via de on-chip seriele poort data wi! verzenden - zoals
op het proefboard gebeurt ten behoeven van de D/A omzetter- dan zal men hier
een intern register voor moeten gebruiken. Dit register is bereikbaar via de
assembly-code. Het verzenden van een woord via de seriele poort gaat als voIgt:

txl = dm(variabele.J;

Hierbij wordt het zendregister van poort 1 (tx 1) gevuld met de inhoud van de
geheugenplaats met het label 'variabele_', welke gelokaliseerd is in het
datageheugen (de operator 'dm'). In de C-code is 'variabele' gedeclareerd als
globale variabele (zonder underscore!). Het zenden gebeurt na deze instructie
geheel automatisch. Op analoge wijze kan data via de seriele poort worden
ontvangen.

Verder wordt de '#pragma inline' instructie gebruikt om variabelen op bepaalde
geheugenadressen te plaatsen. Deze adressen zijn gedefinieerd in de file '2101.sys'.
De module 'dsp_mem.c' is geheel gewijd aan het definieren van dit soort
variabelen.

Een andere optie voor snelheidsverbetering is het veranderen/verbeteren van de
assembly-code na de compilatie door de compiler. Dit is mijns inziens af te raden,
omdat men dan net zo goed helemaal in assembly-code kan gaan programmeren.

3.4.2. Gebruik van normaIe, long en unsigned integers

Indien men veelvuldig in Turbo-C of Turbo-Pascal programmeert, dan kent men het
gemak van floating-point resp. real getallen: Het bereik is vaak meer dan voldoende
groot, en de nauwkeurigheid ook. Toch levert het rekenen met floating-point
getallen veel moeilijkheden op voor een processor die aIleen met integers (l6-bit
woorden) werkt; het floating-point getal moet namelijk worden gesplitst in een
mantissa en exponent, die beide afzonderlijk moeten worden behandeld. In de C
compiler van Analog Devices wordt hiervoor een aparte (standaard-)routine
aangeroepen die twee floating-point getallen met elkaar vermenigvuldigt, deelt,
optelt of wat dies meer. Helemaal leuk wordt het als een integer wordt
vermenigvuldigd met een floating-point getal: De integer moet dan eerst worden
omgezet in een floating-point representatie.

Het is wellicht onnodig te zeggen dat het gebruik van floating-point getallen ten
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sterkste wordt afgeraden. In de meeste gevallen kan dit ook worden opgevangen
door het schalen van integers, getuige het volgende voorbeeld:
Stel we hebben het getal 3,14159 . Dit getal willen we op de vierde decimaal achter
de komma nauwkeurig hebben, dus de 5 is nog relevant. Dit levert een
vermenigvuldigingsfactor op van I/lE-04 = 10.000. Indien dit getal in een normale
integer (16-bits) wordt opgeslagen is de maximale waarde van het getal 3,28 of 
3,28. Bij opslag in een LONG integer (32-bits) is de maximale waarde 214.000.
Bij opslag in integers is het dus een afweging maken tussen nauwkeurigheid en
maximale (absolute) waarde.

Het vermenigvuldigen van twee integers (ook indien beide zijn geschaald) kan een
overflow opleveren, overigens zonder dat de C-compiler dit meldt. Dit wordt aan de
hand van het volgende voorbeeld duidelijk gemaakt:
Stel we hebben Integer1 = 11500 en Integer2 = 6. Vermenigvuldiging van deze
twee integers levert op: 69000 (=lOD88H), maar het resultaat, dat ook in een
integer wordt opgeslagen, is groter dan het bereik van een integer (=32767). De
uitkomst van deze vermenigvuldiging zal dan ook 3464 (OD88H) bedragen, wat niet
de gewenste uitkomst zal zijn! Dit probleem is in C op te vangen door een van
beide integers naar LONG te converteren, wat daarna automatisch ook met de
andere gebeurt bij vermenigvuldiging. Dit ziet er dan als voIgt uit:

int3 = (long) inti * int2

Hierbij wordt intI omgevormd tot LONG integer. Let op dat de volgende
constructie niet werkt:

int3 = (long) (inti * in(2)

Hierbij wordt eerst de integer-vermenigvuldiging uitgevoerd, waarna de uitkomst
(een integer) tot LONG integer wordt gevormd (en daarna weer naar gewoon
integer vanwege het karakter van int3).

Ook bij het gebruik van LONG integers worden aparte routines aangeroepen bij
vermenigvuldiging etc. Hoewel deze routines aanmerkelijk minder uitgebreid zijn
dan de routines van tloating-point getallen, is het aan te raden om -aIs het kan
zoveel mogelijk met gewone integers te werken.

Het gebruik van unsigned integers (bereik 0 tot 65535) wordt ook afgeraden als het
niet echt nodig is. Bij een vergelijkingsoperatie (bijvoorbeeld in een WHILE of
FOR Ius) wordt een unsigned integer altijd omgevormd tot een long integer. Bij
gebruik van normale integers is een vergelijking als

WHILE (inti < in(2)
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in assembly een gewone aftrek-operatie, maar als een of beide unsigned integers
zijn worden beide omgevormd tot LONG integers en vergeleken in de standaard
routine ULCOMPARE (= Unsigned Long Compare). Deze routine gebruikt ongeveer
dertien instructies, terwijl een aftrekinstructie er slechts een is.

3.4.3. Gebruik van globale vs. lokale variabelen

Het gebruik van lokale variabelen wordt ten dele afgeraden. Tot een aantal van vier
kan men ze definieren, bij meer dan vier kunnen ze beter als globale variabele
worden gedeclareerd. Tot ongeveer vier lokale variabelen worden de aanwezige
registers op de DSP ingeschakeld, daarboven worden de variabelen op stack gezet.
Het ophalen van stack heeft per variabele al gauw zo'n drie instructies tot gevolg,
terwijl bij het gebruik van een register of geheugenplaats (bij globale variabele) een
instructie nodig is. In het geval van een Ius die x keren doorlopen wordt kan dit
zeker verschil maken. Bovendien blijft de gegenereerde assembly-code
overzichtelijker als niet met de stack wordt gewerkt.
Het gebruik van globale variabelen heeft tot gevolg dat in de C-code sneller fouten
kunnen worden gemaakt en minder overzichtelijk kan worden gewerkt, maar in de
geproduceerde assembly-listing is het weI overzichtelijker door het gebruik van
labelnamen.

3.4.4. Gebruik van functies

Bij het ingaan van een functie worden aIle gebruikte registers op stack gezet, zodat
ze in de routine kunnen worden gebruikt voor berekeningen en 10kale variabelen.
Bij het verlaten van een routine worden aIle registers weer van stack gehaald. Ook
bij het aanroepen van een functie met argumenten worden voor de aanroep de
argumenten op stack gezet, om in de functie ze er weer af te halen. Dit noopt
natuurlijk tot vele instructies die niet wezenlijk bijdragen aan datgene wat in de
functie moet gebeuren. Voor optimale snelheid is het belangrijk de volgende zaken
te onthouden:

- Zo weinig mogelijk aanroep van functies;
- Nog minder aanroep van functies in een Ius;
- Zo weinig mogelijk argumenten definieren bij aanroep (giobale variabelen !).

Bovenstaande zaken zijn weI in strijd met datgene wat ooit is aangeleerd om het
programmeren zo netjes en overzichteIijk mogelijk te Iaten verlopen. Ook hier
moeten weer concessies aan overzichteIijkheid of snelheid worden gedaan.
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De ADSP-2101 en familie heeft een ingebouwde vermenigvuldiger. Een
ingebouwde deler ontbreekt echter, zodat deze operatie al snel meerdere instructies
vergt. BiJ vertaling van de C-code naar assembly-code wordt bij een deling een
standaardroutine aangeroepen. Het spreekt voor zich dat dit relatief veel tijd kost.
Indien de deler een macht van twee is, kan de deling veel simpeler worden
uitgevoerd: Het schuiven van bits komt overeen met het vermenigvuldigen of delen
van machten van twee. Als een binair woord een bit naar rechts wordt geschoven,
dan komt dit overeen met een (integer) deling door twee. Het schuiven van een
woord een bit naar links komt overeen met een vermenigvuldiging van twee. Door
de aanwezigheid van de vermenigvuldiger is het schuiven naar links niet echt nodig
in de ADSP-2101, maar het schuiven naar rechts in plaats van delen loont zeer
zeker weI de moeite. Een voorbeeld:

Indien we de volgende breuk willen uitrekenen:

int4 = int1 + int2
int3

(3.7)

dan moeten we in de eerste plaats er voor zorgen dat bij de teller geen overflow
optreedt, door een LONG conversie toe te voegen (zie hoofdstuk 3.4.1). Indien int3
een macht van twee is (bijvoorbeeld 16, 1024, 4096) dan vervangen we int3 door
de exponent van de macht van twee (bijvoorbeeld 4, 10, 12) en vervangen we de
deling door een schuifoperatie:

int4 = ( (long) int1 + int2) > > exp3 (3.8)

De "»" operator staat in C voor een schuifoperatie naar rechts. Deze methode heeft
slechts een aantal instructies nodig en is aanmerkelijk sneller dan een deling.

Indien het mogelijk is worden alle delers vervangen door exponenten. Hiervoor kan
het weI eens nodig zijn dat het deeltal moet worden aangepast, zoals gebeurt in het
programma 'Get Relevant Info'.

Een tweede tip die hier kan worden gegeven is het 'buiten haakjes' halen van de
deler, bijvoorbeeld een schaalfactor. Voorbeeld:
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coefficientk

int1 = Lk schaalfactor *samplek

kan, met gebruik van een LONG hulpvariabele, beter worden veranderd in:

long1 = Lk (long) coefficientk * samplek

. t1 long 1
In = -.,........---:-:---

schaalfactor

(3.9)

(3.10)

Ook hier kan de deling eventueel weer worden vervangen door een schuifoperatie.

3.4.6. Gebruik van loops

Er bestaan in C drie soorten voorwaardelijke loops: De FOR, WHILE en DO
WHILE loops. Het verschil tussen de FOR en WHILE loop is minimaal; in de
meeste gevallen kunnen deze rechtstreeks worden uitgewisseld. De FOR loop heeft
als voordeel op de WHILE loop dat de FOR loop in een eeuwige Ius gezet kan
worden door de volgende syntax:

FOR (;;) {
<body>

}
/* uit te voeren instructies */

Deze Ius kent geen voorwaarden voor beeindiging en zal dus eeuwig 'rond' blijven
lopeno Ook in de ontwikkelde programmatuur voor de spraakresynthese is zo'n Ius
gebruikt.
Het verschil tussen een WHILE en DO-WHILE loop is de voorwaarde voor de
eerste keer uitvoeren van de 'body': Bij een WHILE loop kan de body niet
uitgevoerd worden, bij de DO-WHILE loop minimaal een keer (vergelijk met de
REPEAT-UNTIL loop in Pascal). Hier zit dan tevens de snelheidswinst: Indien men
zeker weet dat de loop minimaal een keer moet worden uitgevoerd, dan wordt
aangeraden de DO-WHILE loop te gebruiken. Bij de FOR en WHILE loops wordt
namelijk twee keer de loop-voorwaarde geevalueerd: De eerste keer bij de entree
van de loop, de andere keren bij het herhalen van de loop. Bij de DO-WHILE loop
wordt bij entree van de loop de loop-voorwaarde niet geevalueerd. Indien een loop
niet zo vaak wordt doorlopen (zeg minder dan tien keer), dan levert dit al snel meer
dan tien procent snelheidswinst op.
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In de vorige paragrafen is het belangrijkste verteld over hoe een programma zo snel
mogelijk te krijgen. Rest hier nog enkele tips die zeer nuttig kunnen zijn bij het
programmeren in C:

- Gebruik de optimizer van de compiler niet (' -noopt' schakelaar). Uit simulaties
blijkt dat met gebruik van de optimizer het programma ongeveer 820 instructies
nodig heeft, en zonder optimizer ongeveer 760 instructies.

Bovendien heeft de optimizer de nare gewoonte om variabelen op stack te zetten,
zelfs voordat ze worden geYnitialiseerd in een andere routine (wat dan niet
gebeurt). Wordt deze variabele later in het programma weer gebruikt, dan geeft de
simulator een foutmelding en zal het 'echte' programma niet werken (Dit is
gebeurd met de 'gain' variabele in het hoofdprogramma, die wordt geYnitialiseerd
in 'dsp_frme.c').

De optimizer heeft als derde nadeel dat in de door de compiler geproduceerde
.LST file het commentaar (in de vorm van C-code regels) niet meer bij de
overeenkomende assembly-commando's staat. De listing is onoverzichtelijker
geworden.

- Indien een Last-In-Last-Out buffer nodig is, gebruik hiervoor dan een circulaire
buffer met twee adreswijzers, een voor het invoeren van een nieuwe waarde en
een voor het ophalen van een oude waarde. Ret is weI mogelijk om bij invoer van
een nieuwe waarde steeds de rest van de buffer een plaats naar beneden te
verzetten, maar dat kost veel meer tijd.
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4. UITVOERING

Spraak (re)synthese met behulp van ADSP-2101

Nadat de lezer kennis heeft genomen van de hardware en de software, is het nu tijd
om de uitvoering en de resultaten die hiermee geboekt zijn te bespreken. Zoals
reeds eerder in dit verslag naar voren is gekomen, kan men deze opdracht ontleden
in twee delen:

- De spraak resynthese met behulp van de Lineair Predictive Coefficients en
- De spraak synthese met behuip van de formant parameters.

Ook zal in het hiernavolgende worden besproken wat nog moet worden gedaan om
dit projekt tot een (goed) einde te brengen.

4.1. SPRAAK MET BEHULP VAN LPC COEFFICIENTEN

Als eerste de spraak resynthese met behulp van de LPC coefficienten. Dit wordt
resynthese genoemd omdat dit gedigitaliseerde spraak betreft, die aIleen opnieuw
wordt weergegeven. De spraak resynthese komt tot stand door het uitlezen van het
geheugen. Dit geheugen is van het ROM type en bestaat uit blokken spraak,
toegankelijk via het bankswitching principe. De samples worden met behulp van het
algoritme, besproken in hoofdstuk 3, berekend vanuit de coefficienten en naar de
D/A omzetter gestuurd op het juiste tijdstip. De uitgang van de D/A omzetter wordt
analoog gefilterd met een tweede of vierde (afhankelijk van de configuratie) orde
laag-doorlaat filter.

De blokken spraak worden geselecteerd door middel van een toetsenbordje dat
aangesloten is op de 25 polige connector. Met dit toetsenbordje kan men de juiste
kode instellen, waarna het 'inge-lalched' wordt in de parallelle interface. De DSP
zoekt aan de hand van deze kocle het juiste spraakblok in het geheugen op en zorgt
voor de resynthese.

Vergeleken met de spraakresynthese die is uitgevoerd met behulp van het EZ-lab,
waarbij de samples zijn uitgerekend door een PC [Lagerwerf, 1992 (2)], kan worden
gesproken van een kwaliteitsverbetering. Deze verbetering is te danken aan drie
oorzaken:

- Stemloze frames die bij digitalisatie geklassificeerd zijn als stemhebbende frames
zijn in het proefl:>oard weI geklassificeerd als stemloze frames. Dit is o.a. zeer
goed hoorbaar bij de uitspraak van het woord "Twaalf", zie figuur 4.1;

- Het gebruik van een 16-bits brede D/A omzetter in plaats van de 8-bits brede D/A
omzetter van het EZ-Iab;

- Goede aansturing van de D/A omzetter, waardoor externe geheugenoperaties van
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de DSP zich niet meer aan de analoge uitgang als storing manifesteren.

stemhebbende pulsjes
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Filenafte : outrilt.scr
8-1.0-1.993 1.4:1.9

47:19

-3521.

8084

1.

Filg~ : ned1.2.scr
8-1.0-1.993 1.4:1.7

(a)
6800

-:1801. o

(b)
6799

Figuur 4.1: Vergelijking spraak "Twaalf"

In figuur 4.1 is de vergelijking getoond tussen het stuk spraak "Twaalf" gegenereerd
door het algoritme op een PC (figuur 4.1a) en het stuk spraak gegenereerd door het
algoritme van de DSP-software (figuur 4.1b). Hoewel het visueel in dit plaatje
slechts miniem lijkt, is het spraakgedeelte waarin de If! wordt uitgesproken (laatste
stuk) van groot belang. In figuur 4.1 a zijn stemhebbende pulsjes zichtbaar in dit
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gedee1te (zie ook [Lagerwerf, 1992 (2), p.52]). In figuur 4.1b zijn deze pulsjes niet
meer zichtbaar, omdat de desbetreffende frames geklassificeerd zijn als stemloos.
Perceptief maakt dit een heel groot verschil.

Verder kan het de oplettende lezer opvallen dat de spraak-resyntheses in detail
verschillend zijn. Dit is te wijten aan verschillen in de gebruikte random getallen
voor stemloze frames. Excitatiewaarden die hiervoor worden gebruikt, werken lang
door in de navo1gende (stemhebbende) frames. De gebruikte formule (1.9) op basis
van LPC synthese (zie 'In1eiding') laat eenvoudig zien dat in stemhebbende frames
waarden worden gebruikt die zijn gegenereerd in het voorgaande stemloze frame.
Perceptief maakt dit echter geen verschil.

De LPC resynthese kan goed functioneren in applicaties zoa1s de pocketstem en de
digita1e k1ok. Hierbij zijn onderde1en van het proefboard zoa1s de seriele interface
niet nodig.

4.2. SPRAAK MET BEHULP VAN FORMANT PARAMETERS

PCFB200

o
t--------~~ DO
4---------&~ D1
4---------&~ DZ
t----------t~ D3
4-------- D4
4-------- ~ D5
4---------&~ D6
4----------+& D7

RYEK ~~------- CE
O~ 4 ~Y
STBli • i
IBf ~ !!TIl
BUSY ~ BUSY
GliD VSS-D

PIa
PH
PIZ
PI3
PH
PI5
PI6
PI?

o00

00
0(;] IQJ 0

De spraak resynthese op basis
van formant parameters behe1st
voor1opig aIleen de PCF8200
emu1atie. Bij gebruik van de
tekst-naar-spraak kaart kan
hiervoor de serie1e RS232 poort
worden gebruikt. Bij directe
emu1atie van de PCF8200 1aat
figuur 4.2 zien hoe de
verbinding moet worden
gemaakt tussen het PCF8200
ic-voetje en de 25 polige
connector. Het is noodzakelijk . . .
dat de eventueel aanwezige FlgUur 4.2: AanslUltmg PCF8200

PCF8200 wordt verwijderd, omdat anders buskonflikten kunnen optreden. In een
controle op de aanwezigheid van de voedingsspanning is niet voorzien, maar dit is
eenvoudig te realiseren door een ingaande lijn van de 16-bits parallelle poort
hiervoor te gebruiken. Deze ingang moet dan toegewezen worden aan een van de
acht hoogste bits van deze poort, omdat de acht laagste bits reeds in gebruik zijn
voor de PCF8200 databus.

De formant parameters kunnen zowel via de parallelle poort als via de seriele poort
naar binnen worden gebracht. Beide poorten geven een user-interrupt aan de DSP,
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die in de routine Wait_user bepaalt welke ingang is gebruikt.
De aangeboden data wordt volgens het stroomdiagram van figuur 4.3 aangeboden
[Zelle et aI, 1988]. Eerst wordt een byte aangeboden voor besturing van de D/A
omzetter van de PCF8200. Dit byte komt overeen met een vermenigvuldigingsfactor
tussen 0 en 3,5 waarmee de samplewaarde wordt vermenigvuldigd voordat het naar
de D/A omzetter wordt gestuurd. In de PCF8200 emulatiesoftware wordt deze factor
nogmaals met 16 vermenigvuldigd omdat het proetboard een 16-bits D/A omzetter
bezit. Het volgende byte is de startpitch (tijdens spraaksynthese wordt aileen de
pitchverandering doorgegeven), daarna een commandobyte en tenslotte bij elk frame
vijf bytes informatie omtrent de filters en excitatiewaarden.

Voor juiste synchron isatie van het geheel is het noodzakelijk dat na het schrijven
van elk byte wordt gewacht totdat de REQN lijn laag is. Dit is ook noodzakelijk bij
het schrijven van de vijf bytes per frame, hoewel dat niet expliciet is aangegeven in
figuur 4.3. Tenslotte wordt de sessie beeindigd met het zenden van een
commandobyte waarin het STOP-bit is geset. Indien de PCF8200 of de emulator dit
commando ontvangt, wordt het Iaatste frame nogmaals gesynthetiseerd, maar dan
zonder excitatiesignaal.
De startpitch wordt als voIgt berekend [Zelle et aI, 1988]:

Startpitch = Samplefrequentie (kHz) * 409,6
bytewaarde

(4.1)

De bemonsteringsfrequentie ligt hier vast, namelijk 10kHz. Formule (4.1) levert
een getal op dat, evenals bij LPC resynthese, de verhouding geeft tussen de
bemonsteringsfrequentie en de pitchfrequentie.

Lezen en schrijven van het PCF8200 commandobyte geschiedt volgens figuur 4.4.
Het schrijven van een commandobyte wordt voorafgegaan door een nul-byte (OOH),
het lezen van de commandopoort kan altijd gebeuren en levert het statusregister op.
Indien data niet snel genoeg is geleverd aan de PCF8200, dan wordt een BADSTOP
gegenereerd. In deze toestand is BUSY=0 en STOP=O. Hierna moet door de externe
controller worden beslist of er door wordt gegaan met de oude framewaarden of dat
de spraaksessie opnieuw wordt gestart. Einde 1 (zie figuur 4.3) treedt op bij een
BADSTOP (startpitch of frame data niet op tijd), Einde 2 bij een normale stop of
een BADSTOP (commando niet op tijd).
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BYTE 1

BYTE 0
'00 '

EINDE 2

EINDE 1

a234

Status read

Command wr ite
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Figuur 4.3: Flowdiagram data-aanvoer

Figuur 4.4: Commandopoort PCF8200

7

De vijf bytes met framedata
zijn gedefinieerd volgens figuur
4.5. Frequenties en
bandbreedtes worden
aangegeven door middel van
een nummer. Voor de eerste
twee formanten heeft men de
keuze uit 32 piekfrequenties en
acht bandbreedtes, voor de
derde en vierde formanten acht
piekfrequenties en vier
bandbreedtes, en voor het vijfde formant twee frequenties en vier bandbreedtes. In

FSI FSO Frameduur

0 0 12,8 IDS

0 1 8,8 ms

1 0 10,4 IDS

1 1 17,6 ms

In de emulatie software worden
deze waarden omgerekend naar
het aantal samples per frame.
Omdat de
bemonsteringsfrequentie vast
ligt op 10 kHz, komt een
frameduur van 8,8 ms overeen
met 88 samples per frame en
een frameduur van 17,6 ms
kamt overeen met 176 samples
per frame.
Het setten van het STOP bit in
het commandobyte heeft
terminatie van de
spraaksynthese tot gevolg. Met
het MN/F bit kan men kiezen
tussen mannelijke (MN/F=O) of
vrouwelijke (MNIF= 1) spraak.

De bits FS1 en FSO bepalen de
standaard-duur van een frame:
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o7654321

[BByte3 ~

Byte1 ElII
ByteO I :81 : 1 : :F< : I

: :p< : I

8yte2 EI :F< I :+:I

: :F< : I

Byte4 GJ >4: ] :82 : I

(PT)
(AM)
(FD)
(F1..FS)
(Bl..BS)

Uit de aanwezigheid van de bits FDO en FDI
blijkt dat de frameduur per frame in de
PCF8200 variabel is. Met behulp van deze bits
kan men de standaard frameduur (ingesteld met
behulp van de bits FSO en FS 1)
vermenigvuldigen met 1, 2, 3 of S. Dit Figuur 4.S: Formaat framedata
resulteert in een frameduur die kan varieren tussen 8,8 en 88 milliseconden. Dit was
niet mogelijk met de LPC synthese (die heeft vaste framewaarden).
De pitch wordt relatief gevarieerd ten opzichte van de pitch van het vorige frame.
Het eerste byte van de framedata mag niet op nul worden gesteld, omdat dit het
herkenningsbyte is van een commandowoord.

- Pitch verhoging/verlaging
- Amplitude
- Frameduur
- 1e..se formant piekfrequentie
- 1e..sc formant bandbreedte

De afkortingen zoals gebruikt in figuur 4.S zijn
als voIgt:

de DSP software worden deze nummers
verzameld en omgezet naar F en B parameters
(zie 'Inleiding'), via tabellen.

De spraakresynthese zoaIs nu wordt gedaan op basis van het PCF8200 algoritme,
kan eenvoudig worden gewijzigd naar een algemeen aIgoritme op basis van
formanten spraaksynthese.

4.3. WAT NOG TE DOEN

Op het moment van schrijven van dit verslag is de LPC synthese weI, maar de
PCF8200 emulatie nog niet gerealiseerd. Het is het eenvoudigst om de PCF8200
eerst te sim uleren met behulp van de tekst-naar-spraak kaart, via de seriele
interface, en daarna de PCF8200 emulatie via de parallelle poort.

Een vierde mogelijkheid -naast de LPC synthese, PCF8200 simulatie en PCF8200
emulatie- is de PCF8200 sim ulatie vanuit het geheugen. In bestaande toepassingen
van de PCF8200 (onder andere de OM8200 en OM8210 ontwikkelpakketten van
Philips) wordt de PCF8200 gebruikt in combinatie met een datacontroller. Deze
controller zorgt ervoor dat de data uit een geheugen wordt gehaald en op tijd wordt



64 Spraak (re)synthese met behulp van ADSP-2101

aangeboden aan de PCF8200. Door nu de controller-functie ook door de DSP te
laten overnemen, kan het geheugen van de bestaande applicaties rechtstreeks
worden gekopieerd in het datageheugen van de DSP.
In tegenstelling tot de constructie die bij LPC resynthese is toegepast -namelijk het
opzoeken van spraakblokken in het geheugen door middel van ID-codes- wordt
hierbij een adressen-tabel (jumptable) onder in het geheugen geplaatst, waarin de
adressen van de desbetreffende spraakblokken zijn opgeslagen. Deze methode heeft
als nadeel dat het geheugenberei k gelim iteerd is tot het maximale bereik van deze
adressen, maar het gebeurt vrijwel zonder tijdverlies; opzoeken in het geheugen,
zoals bij LPC synthese, stelt geen eisen aan de omvang van het geheugen, maar kan
weI enig tijdverlies opleveren als een spraakblok 'achterin' het geheugen staat.



Discussie

DISCUSSIE

Hoewel de spraak(re)synthese op zich goed werkt, zijn er toch enkele punten
waarop de aandacht zal moeten worden gevestigd:
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- De PCF8200 is gehuisvest in een 24-pins DIL. Deze heeft een oppervlakte van
ongeveer 5 cm 2

• Indien bij applicaties de PCF8200 vervangen zal worden door
een DSP met geheugen-ic's en periferie, dan zal dit al snel uitkomen op een
(print)oppervlak van 160 cm 2

• Dit is natuurlijk al een behoorlijk verschil en daar
moet weI fysieke ruimte voor aanwezig zijn in de applicatie. Door het eventueel
achterwege laten van de controller en het geheugen in de applicatie (welke
functies door de DSP C.s. kunnen worden overgenomen), kan weer wat ruimte
worden gewonnen.

- Intern wordt door de PCF8200 acht-voudige overbemonstering toepast, wat
betekent dat aan de uitgang van de D/A omzetter een signaal verschijnt dat
(schijnbaar) op 80 kHz is bemonsterd. Intern werkt de PCF8200 met een
bemonsteringsfrequentie van 10 kHz. Zonder overbemonstering geldt voor de
signaal-ruisverhouding [van der Plassche, 1992 p.19]:

(5.1)

Met overbemonstering wordt een signaal-ruisverhouding verkregen van:

(5.2)

Door de acht-voudige overbemonstering wordt de signaal-ruisverhouding verbeterd
met 9 dB. Bovendien wordt de constructie van het analoge filter aan de uitgang
eenvoudiger (in het applicatie rapport wordt geadviseerd om hier twee eerste-orde
RC netwerkjes in cascade te schakelen [Zelle et al, 1988, p.25]). Op het
proefboard is geen oversampling toegepast zodat hier hogere eisen worden gesteld
aan het analoge uitgangsfilter. Te weinig filteren zal tot gevolg hebben dat de 10
kHz bemonsteringsfrequentie hoorbaar zal zijn (met de terug-vouwings
verschijnselen (aliasing)), teveel filteren zal ongewenste fase-draaiingen tot gevolg
hebben.
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- De PCF8200 gebruikt een ll-bits D/A omzetter met acht-voudige
overbemonstering, wat ongeveer een kwaliteit oplevert van een 12-bits D/A
omzetter zonder overbemonstering. In het proefboard is een 16-bits D/A omzetter
gebruikt, maar de kwaliteitsverbetering is zo gering dat dit niet hoorbaar zal zijn.

- Volgens opgave [Zelle et at, 1988, p.3] is de gem iddelde datasnelheid van de
PCF8200 1500 bits per seconde. Dit getal is waarschijnlijk gebaseerd op een
gemiddelde frameduur van 26 ms en vijf bytes data per frame. Bij LPC resynthese
is de gemiddelde frameduur 10 ms (althans bij de tot nu toe gebruikte spraakdata)
en heeft veertien 16-bits woorden per frame nodig, zodat de gemiddelde
datasnelheid bij de LPC methode op 22.400 bits per seconde komt. Dit is
aanmerkelijk meer dan bij de PCF8200 formanten methode, maar daar staat
tegenover dat de formanten bij de LPC methode nauwkeuriger gedefinieerd
kunnen worden en dat (dus) de spraakkwaliteit perceptief beter van kwaliteit zal
zijn. Overigens is laatstgenoemde datasnelheid nog stukken minder dan die
gebruikt wordt bij gedigitaliseerd geluid, zoals bij de CD en DAT apparatuur.
Daar wordt met een datasnelheid van 705.600 bits per seconde gewerkt
(bemonsterings-frequentie 44,1 kHz, 16 bits per bemonstering).

- Ret is de verwachting dat de DSP in de toekomst steeds goedkoper en sneller zal
worden, evenals de nu gebruikte periferie (zoa1s de D/A omzetter). Ook zal de
DSP wellicht vervangen worden door een beter en sneller type. Doordat de
programmatuur in C is geschreven, worden compatibiliteits-problemen in de
toekomst geminimaliseerd. De structuur van de module dsp_main.e is universeel
en processor-onafhankelijk gehouden, de overige modules zullen (in detail)
moeten worden aangepast aan de toegepaste processor en configuratie.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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De spraak (re)synthese die met behulp van de ADSP-2101 wordt bewerkstelligd is
in eerste instantie gebaseerd op de Linear Predictive Coding (LPC). Deze methode
is een variant op de methode zoals die in de PCF8200 wordt toegepast. Dit spraak
ic bewerkstelligt spraaksynthese via de beschrijving van het spraaksignaal: De
spraak wordt geproduceerd door het nabootsen van de resonanties van de mond-,
neus- en keelholten door middel van filters. In eerste instantie is gebruik gemaakt
van de LPC resynthese omdat dit een eenvoudiger implementatie behelst.

Met een gerealiseerd proetboard is men in staat om experimenten uit te voeren met
de ADSP-2101 als PCF8200 emulator. Dit kan op twee manieren gebeuren,
namelijk directe emulatie met behulp van een parallelle-invoer poort of via
aanlevering van de PCF8200 data via de seriele RS-232 poort. Laatstgenoemde data
kan worden aangeleverd door de zogenaamde tekst-naar-spraak kaart.
In bestaande applicaties is in het algemeen een controller aangebracht die zorgt voor
het transport van data uit een geheugen naar de PCF8200. Ook deze
controllerfunctie kan worden overgenomen door de ADSP-2101, zodat het in de
toekomst ook nog mogelijk is om het geheugen van de ADSP-2101 direkt met
PCF8200 data te vullen om zodoende een geheel zelfstandig opererend apparaat te
construeren. Deze constructie vertoont grote gelijkenis met de huidige opzet bij de
LPC resynthese.

Realisatie van de spraakproduktie is in de PCF8200 gedaan in hardware. Nu deze
wordt vervangen door een DSP met periferie, wordt de spraakproduktie gerealiseerd
in software. Van meet af aan is de bedoeling geweest om deze realisatie in de
programmeertaal C uit te voeren, omdat dit overzichtelijkheid, structuraliteit en
uitwisselbaarheid bevordert. Bij LPC spraakresynthese kan men nu concluderen dat
dit gelukt is, na aanvankelijke twijfels over de te behalen synthese-snelheid in de
software. Op een aantal kleine, processor-afhankelijke instructies na is de LPC
resynthese geheel in C uitgevoerd, naar verwachting en tot tevredenheid.
De programmatuur is uitgevoerd in drie hoofdeenheden: De eerste eenheid,
bestaande uit twee modules, zorgt voor de aanlevering van de spraakdata; de tweede
eenheid is de 'processing' eenheid, daar waar de samplewaarden uit de aangeleverde
data worden berekend, naar keuze op de LPC berekeningswijze of op de formanten
berekeningswijze; deze samplewaarden worden verwerkt door de derde eenheid, die
zorgt voor de juiste timing van de uitgifte van de samplewaarden. De eerste en
derde eenheid zijn processor en applicatie afhankelijk, en zullen bij wijziging
hiervan ook moeten worden gewijzigd. De tweede eenheid, bestaande uit de module
dsp_main. c, is uitsluitend in C geschreven en is applicatie en processor
onafhankelijk.
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Wat nu nog rest is de daadwerkelijke emulatie van de PCF8200. Hierbij is het
waarschijnlijk het gemakkelijkst als wordt begonnen met het inladen van de data via
de serH~le poort. Aan de hand van de beschikbare gegevens, waarvan in dit verslag
ook een kort overzicht is gegeven, moet deze emulatie niet al te grote problemen
opleveren.
Enkele aanbevelingen die hier nog gedaan kunnen worden zijn:

- Zoals besproken in het hoofdstuk 'Discussie' levert de PCF8200 formanten
methode een gemiddelde datasnelheid van ongeveer 1500 bits per seconde op, wat
veel minder is dan de gebruikelijke 705.600 bits per seconde bij gedigitaliseerd
(16-bits) geluid. De LPC resynthese levert een gemiddelde datasnelheid van
22.400 bits per seconde op, maar hier is het mogelijk een perceptief betere
geluidskwaliteit te verkrijgen dan bij de PCF8200 doordat de formanten
nauwkeuriger te definieren zijn.
Bij de LPC resynthese, mits men hier nog mee verder wil gaan, kan nog enige
mate van datareduktie worden toegepast. Hierbij kan men denken aan het soort
reduktie die ook toegepast is bij de PCF8200, dus het grover discretiseren van
frequenties en bandbreedtes van de formanten.

- Bij LPC resynthese kan de DSP, werkende op 12 MHz clockfrequentie, een
samplewaarde berekenen in ongeveer 65% van zijn beschikbare tijd. Wellicht is
het mogelijk om in de toekomst, bij het verschijnen en goedkoper worden van
snellere processoren, het principe van overbemonstering toe te passen om
zodoende een (nog) betere kwaliteit van de opgewekte spraak te bewerkstelligen
(of om het ana loge uitgangscircuit te vereenvoudigen). Overigens moet hierbij
worden opgemerkt dat de processor op dit moment in de resterende 35% van zijn
tijd in de power-down mode is geschakeld, en dus een fractie van zijn power-up
energie gebruikt. Dit voordeel kan bij batterij-gevoede applicaties weI eens groter
zijn dan het voordeel van enkele decibellen verbetering in de signaal
ruisverhouding en dan is er (dus) geen behoefte aan overbemonstering.

- Nadat de emulatie van de PCF8200 is gerealiseerd, is het wellicht nuttig om te
bekijken in welke applicaties het kan worden toegepast. Het proefboard kan dan
in zijn huidige configuratie worden aangepast en er kunnen in de software
eventueel kleine wijzigingen worden aangebracht. Omdat de controller functie,
zoals die in de PCF8200 applicaties aanwezig is, ook door de DSP kan worden
uitgevoerd, is het misschien het overwegen waard om de configuratie -en dus de
print~ van deze applicaties aan te passen. Doordat de controller en het geheugen
worden vervangen door de DSP met periferie bespaart dit tevens fysieke ruimte.

- De versterker is momenteel niet gemonteerd op het proetboard. Dit is gedaan met
het oog op de applicaties, waar veelal al een versterker in is gemonteerd.
Eventueel kan deze in de toekomst ook op de DSP kaart worden ondergebracht.
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BIJLAGE 5: Componentenlijst

Item Quantity Reference Part

1 1 SW1 SW DIP-4
2 1 U1 74HCf138
3 1 U2 74HCf11
4 1 U3 74HCf85
5 1 U4 74HCf02
6 1 C2 47n
7 1 SP1 SPEAKER
8 1 U5 TDA7052
9 1 C3 220n

10 2 C4,C5 33n
11 1 U6 ADSP2105
12 1 U7 74HCT14
13 6 R1,R2,R 18,R19,R20,R21 1k
14 1 R3 18k
15 2 R4,Rll 10k
16 1 R5 2E7
17 2 C6,CI7 220u
18 22 C7,C8,C9,CI0,Cl1,C12,C13 lOOn

CI4,C25,C26,C27,C28,C29,
C32,C33,C34,C35,C36,C37,
C38,C39,C40

19 6 R6,R7,R8,R9,R 10,R17 lOOk
20 1 Xl 10 MHz
21 1 SW2 PUSHBUTTON
22 1 C15 4u7
23 1 U8 TL082
24 1 U9 AD1866
25 1 SW3 LIP SWITCH
26 1 R12 560
27 1 Dl IN5408
28 5 CI8,C21,C22,C23,C30 lOu
29 1 D2 LED
30 1 R13 3k3
31 5 CI9,Cl,CI6,C31,C41 22p
32 2 R14,R15 2k2
33 1 D3 IN4148
34 I C20 lu5
35 1 UI0 MAX232
36 1 PI DB9
37 1 Ull 82C5lA
38 1 U12 82C55



BIJLAGE 5 (vervolg)

Item Quantity Reference Part

39 1 C24 lOOp
40 1 U13 74HCf4060
41 1 P2 DB25
42 1 X2 4.9152 MHz
43 1 R16 470k
44 1 U14 74HCf126
45 3 U15,U16,U17 43256
46 3 U18,U19,U20 27512
47 1 U21 74HCf175
48 1 U22 74HCf137
49 1 U23 74HC58
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