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SAMENVATTING

Het afstudeerwerk dat in dit verslag wordt besproken, is uitgevoerd in de vakgroep
Medische Elektrotechniek van de Faculteit Elektrotechniek (EME) van de Technische
Universiteit Eindhoven. Deze vakgroep heeft in de interfacultaire werkgroep
"Communicatie hulpmiddelen voor gehandicapten" een samenwerkingsverband met
het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). In de werkgroep wordt al een aantal
jaren onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om kunstmatige spraak te gebruiken
in apparaten t.b.v. gehandicapten.

Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de PCF 8200 spraaksynthesizer van
de firma Philips. In het voorjaar van 1992 is deze spraaksynthesizer echter uit de
handel genomen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de reeds gerealiseerde
apparaten, maar ook voor het onderzoek naar nieuwe applicaties. Om deze reden zal
dus een vervanger voor de PCF 8200 moeten worden gevonden. Een Digitale Signaal
Processor (DSP) is hiervoor de meest logische keuze, gezien zijn veelzijdige
toepassingsmogelijkheden op het gebied van digitale signaalbewerking. Het doel van
het hier beschreven afstudeerwerk was dan ook om met een geschikte DSP de PCF
8200 te vervangen.

De PCF 8200 implementeert hardware-matig een bron-filter model van het menselijk
spraakkanaal. Dit model blijkt een analogie te vertonen met de Linear Predictive
Coding (LPC) techniek. Deze techniek zal in de DSP worden geprogrammeerd. De
LPC techniek heeft echter een aantal beperkingen. Om deze reden is ook aandacht
besteed aan de Pitch Synchronous Overlap and Add (PSOLA) methode. De resultaten
die met deze methode op het IPO worden behaald zijn veelbelovend. Hij verkeert nu,
in het najaar van 1992, nog in een te experimenteel stadium om door ons te worden
toegepast.

Er is een DSP gekozen, die de PCF 8200 moet vervangen. Dit is gebeurd aan de hand
van een negental selectiecriteria, waaraan de DSP in ieder geval zal moeten voldoen
om de PCF 8200 in praktische zin te vervangen. De uiteindelijke keuze is gevallen op
de ADSP 2101 van de firma Analog Devices. Hierbij hebben de lage prijs van een
ADSP 2101 experimenteersysteem en het feit dat in de vakgroep EME reeds ervaring
was opgedaan met deze DSP de doorslag gegeven.

Om te testen of de ADSP 2101 ook in de praktijk de PCF 8200 kan vervangen, is een
spraaksynthesesysteem gebouwd op basis van de ADSP 2101. Voor dit
spraaksynthesesysteem is software geschreven, die het in staat stelt om kunstmatige
spraak te genereren volgens de LPC-methode. De benodigde spraakdata wordt
verkregen bij de akofon-groep van het lPO. De synthetische spraak blijkt van een
perceptief goede kwaliteit te zijn. Er kan dan ook gesteld worden dat het mogelijk is
om de PCF 8200 te vervangen door de ADSP 2101. In de loop van het onderzoek zijn
nog weI een aantal punten op zowel hardware als software gebied aan het licht
gekomen waar nog verder onderzoek vereist is.



SUMMARY

The graduation research, discussed in this report, has been performed in the division
of Medical Elektrical Engineering of the Eindhoven University of Technology. This
division co-operates with the Institute for Perception Research in the interfacultary
working-group "Communication-aids for handicapped people". For a number of
years, in this group research has been done into the possibilities of using artificial
speech in devices for handicapped people.

In these devices the Philips PCF 8200 speechsynthesizer is frequently applied. Since
the spring of 1992, however, this speechsynthesizer is no longer produced. This not
only influences the devices that have already been developed, but it also has its
consequences for future research into new applications as well. For that reason a
substitute must be found that can replace the PCF 8200. A Digital Speech Processor
(DSP) is the best candidate, because of its wide applicability in the field of digital
signalprocessing. The goal of this graduation research is therefore, the substitution
of the PCF 8200 with a suitable DSP.

The PCF 8200 implements, in hardware, a source-filter model of the human speech
channel. This model appears to have an analogy with the Linear Predictive Coding
(LPC) technique. This technique will be implemented in the DSP. The LPC-technique
has several limitations. For that reason some attention has been paid to the Pitch
Synchronous Overlap an Add (PSOLA) method. The result that is achieved with this
method at the Institute for Perception Research is promising. At this moment, autumn
1992, the method is still in an experimental stage, so that we will not apply it for the
moment.

One DSP has been selected to become the replacement of the PCF 8200. The choice
is based on nine selection criteria, the DSP must satisfy to be able to replace the PCF
8200. The final choice has been in favour of the Analog Devices ADSP 2101. The low
prize of an ADSP 2101 development-board and the fact that there is already some
experience with this DSP at the division of Medical Elektrical Engineering, settled the
matter.

To check whether the ADSP 2101 is actually able to replace the PCF 8200, a
speechsynthesis-system has been developed based on the ADSP 2101. Software has
been written for this speechsynthesis-system to enable it to generate artificial speech
according to the LPC-method. The necessary speech-data is obtained from the akofon
group of the Institute for Perception Research. The generated synthetic speech is of
a high quality from a perceptual point of view. Therefore, one can say that it is
possible to replace the PCF 8200 with the ADSP 2101. During the research, however,
it became clear that further research is necessary in the field of both hardware and
software.
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1. Inleiding

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt in de vakgroep Medische
Elektrotechniek van de faculteit Elektrotechniek onderzoek gedaan naar
toepassingsmogelijkheden voor kunstmatige spraak. Dit onderzoek vindt plaats in de
interfacultaire werkgroep "Communicatie-hulpmiddelen voor gehandicapten". Binnen
deze groep bestaat er een samenwerking tussen de vakgroep Medische
Elektrotechniek (EME) en het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). In de
vakgroep EME wordt kunstmatige spraak o.a. toegepast om alledaagse
gebruiksvoorwerpen te laten "spreken". Dit is vooral van belang voor visueel
gehandicapten. Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn: een sprekend klokje
[Vogelaarj 1991] en een sprekende weegschaal [Ossevoortj 1990]. Op het IPO zijn o.a.
een aantal apparaten ontwikkeld die het mensen met een spraakstoornis makkelijker
maakt om met anderen te communiceren. De "Pocketstem" kan bijvoorbeeld door op

een knop te drukken een voorgeprogrammeerde zin uitspreken [Waterhamj 1989].

Het onderzoek in de vakgroep EME richt zich momenteel op het toepassen van twee
manieren voor het produceren van kunstmatige spraak (zie figuur 1).

spraak parameters

synthese parameters

synthetische spraak

Figuur 1: onderzoeksrichtingen binnen de interfacultaire werkgroep "Communicatie
hlllpmiddelen voor gehandicapten"
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Het uitgangspunt bij de produktie van kunstmatige- of synthetische spraak is hier een
set spraakparameters. Deze set is verkregen uit ingesproken menselijke spraak1

• Door
spraak op te slaan in de vorm van spraakparameters kan een hoge mate van
datareductie worden verkregen, hetgeen weer tot geheugenbesparingen in applicaties
kan leiden.
Er worden twee manieren onderscheiden om met de spraakparameters synthetische
spraak te produceren. In beide gevallen kunnen de parameters dezelfde zijn.
De spraakparameters kunnen allereerst direct worden omgezet in synthetische spraak.,
waarbij in het ideale geval de synthetische spraak exact dezelfde eigenschappen heeft
als de originele spraak. We spreken dan van resynthese. Hierbij kan worden gedacht
aan bijvoorbeeld Analoog-Digitaal en vervolgens Digitaal-Analoog conversie van een
spraaksignaal.
In het tweede geval wordt uitgegaan van parameters, waarvan de waarde wordt
gemanipuleerd voordat de synthetische spraak met deze parameters wordt
geproduceerd. Er is dan sprake van spraaksynthese. Het voordeel hiervan blijkt uit
het volgende voorbeeld. Het woordje "ga" kan bijvoorbeeld met een bepaalde set
parameters worden beschreven en zo worden opgeslagen in het geheugen. Wanneer
dit woord nu moet worden gebruikt in een zin dan is de uitspraak ervan context
afhankelijk: bijvoorbeeld in "Ik ga naar huis" en "Ga jij naar huis?". Door het mogelijk
maken van manipulatie kan hier worden volstaan met het opslaan een set
parameters.

In het vervolg van dit verslag zal de spraaksynthese centraal staan. De reden hiervoor
is de volgende: spraaksynthese wordt in verschillende applicaties uitgevoerd m.b.v.
een speciale spraaksynthese chip, de PCF 8200 van de firma Philips. Begin 1992 is de
produktie van deze chip echter gestaakt en is hij ook niet meer verkrijgbaar. Het
onderzoek op dit terrein wordt echter niet stilgelegd. Er zijn zelfs nieuwe applicaties
op het gebied van spraaksynthese te verwachten. Om deze reden is het van belang
dat er een vervanger wordt gevonden voor de PCF 8200 spraaksynthesizer.

In wezen is spraaksynthese een techniek die is gebaseerd op digitale signaal
bewerking. Er zijn op dit moment een aantal micro-processoren in de handel die zijn
geoptimaliseerd voor het uitvoeren van digitale signaalbewerking in de meest
algemene zin van het woord, nL de Digitale Signaal Processoren (DSP's). Het ligt
voor de hand om een dergelijke processor te kiezen als vervanger voor de PCF 8200.
Dit heeft bovendien het voordeel dat gezien het algemene karakter van de DSP's, ook

vernieuwingen in spraaksynthese technieken kunnen worden germplementeerd.

1 In dit onderzoek wordt uitgegaan van menselijke spraak. Dit is echter niet noodzakelijk. Er zijn ook
systemen bekend waar het spraaksignaal eenduidig wordt beschreven m.b.v. een set regels.

2



In dit verslag zal worden besproken op welke manier de PCF 8200 kan worden
vervangen door een DSP-systeem. Hierbij wordt allereerst ingegaan op de
theoretische achtergronden van de spraaksynthese zoals die door de PCF 8200 wordt
uitgevoerd. Hieruit voIgt dan het algoritme dat in de DSP moet worden
geprogrammeerd om de PCF 8200 te kunnen vervangen. Ook zal aandacht worden
besteed aan een nieuwe spraaksynthesetechniek die in de toekomst wellicht met de

DSP kan worden gelmplementeerd.
Vervolgens zullen de resultaten van een klein onderzoek worden toegelicht, dat heeft
geleid tot de keuze van een bepaalde DSP uit het grote aanbod. In de laatste twee
hoofdstukken zullen het tot nu toe gerealiseerde spraaksysteem en de daarmee
behaalde resultaten worden toegelicht, waarbij duidelijk wordt waar nog verder
onderzoek noodzakelijk is.
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2. De spraakparameters

In dit hoofdstuk zal worden besproken op welke wijze de PCF 8200
spraaksynthesizer synthetische spraak produceert. Daarna worden de parameters
afgeleid, die aan de Digitale Signaal Processor (DSP) zullen worden aangeboden, om
de PCF 8200 te kunnen vervangen. In de laatste paragrafen zal eerst worden

aangegeven hoe de hoeveelheid benodigde data kan worden beperkt. Daarna wordt
een spraaksynthesemethode toegelicht die op dit moment praktisch gezien nog niet
interessant is, maar die gezien de resultaten die er o.a. mee op het IPO zijn behaald,
in de toekomst wellicht een rol in het onderzoek kan gaan spelen.

2.1. Spraaksynthese met de PCF 8200 spraaksynthesizer.

De PCF 8200 is een spraaksynthesizer die op een bepaalde manier kunstmatige
spraak kan voortbrengen. Deze manier is gebaseerd op een model van het menselijk
spraakkanaal. Om dit model te kunnen begrijpen moet eerst iets meer worden verteld
over de wijze waarop de mens spraak produceert.

Menselijke spraak ontstaat doordat uitgeademde lucht ergens in de mond-keelholte
een vemauwing passeert. Wanneer deze vernauwing optreedt bij de stemspleet, de

vernauwing tussen de stembanden, dan kunnen deze stembanden gaan trillen

waardoor snel opeenvolgende "geluidsplofjes" ontstaan. De klanken die zo kunnen
worden geproduceerd, heten stemhebbende klanken. Voorbeelden hiervan zijn de
klinkers / a/ en / e /. De stembanden zijn in feite kleine spierljes die in meer of
minder mate kunnen worden aangespannen. Op die manier kan de trillingsfrequentie
ervan binnen zekere grenzen worden gevarieerd. Dit leidt tot variaties in de
toonhoogte van de geproduceerde klank.
De vernauwing in de mond-keelholte hoeft met perse bij de stembanden op te treden.

Wanneer de vernauwing zich ergens anders in de mond-keelholte bevindt, ontstaan

ook hoorbare geluidstrillingen die echter meestal met periodiek zijn. Op deze wijze
kunnen de stemloze klanken zoals de / s / en de / f / worden gevormd.
De aard van een klank wordt echter niet alleen bepaald door het soort bronsignaal
als boven omschreven. De akoestische eigenschappen (resonanties, absorpties en
reflecties) van het mondkanaal, keel-, mond- neusholtes en lippen, spelen hierbij een
rol [Vogten, 1983]. Door deze eigenschappen wordt namelijk het spectrum van het
bronsignaal gefilterd. De manier waarop deze filtering plaatsvindt is daarbij

afhankelijk van de vorm van het mondkanaal. Het is deze filtering die een

onderscheid tussen de verschillende klanken mogelijk maakt.
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In principe zijn in natuurlijke spraak vier grootheden aan te geven die bepalen hoe
een klank wordt waargenomen [Vogten, 1983]:

1. De amplitude van het spraaksignaal, die bepaalt hoe luid een klank wordt
waargenomen.

2. De grondtoonfrequentie , die een maat is voor de toonhoogte.
3. De periodiciteit van de klank., die stemhebbende klanken van stemloze

onderscheidt.

4. De omhullende van het frequentiespectrum van het signaal. Deze omhullende

bepaalt mede het perceptieve verschil tussen klanken.

Het is mogelijk om met bovenstaande informatie een model op te stellen van de
menselijke spraakproduktie. Dit model staat bekend als het bron-filter model [Fant,
1960]. Het is dit model dat door de PCF 8200 wordt gebruikt om synthetische spraak
te produceren. In figuur 2 is hiervan een schematische voorstelling gegeven.

Fa vuv G

r-~~~~~~---~j;--------- --1 r- --- --- ----
! ~ ..~ XH-:-i-:-.t
: ruis : :
I I I
I I I rL J L J

luld 

spreker

bron

Figuur 2: het bron-filter model

filter

Zoals de naam al zegt bestaat dit model uit twee delen: de bron en het filter.
In het brongedeelte wordt allereerst een verschil gemaakt tussen de stemhebbende
en stemloze klanken. Dit verschil wordt aangegeven door de schakelaar met de
Voiced-Unvoiced parameter VUV. Deze schakelaar maakt een keuze tussen twee
bronsignalen mogelijk: de witte ruisbron voor stemloze- en de periodieke pulsbron
voor stemhebbende klanken. Bij de periodieke pulsbron wordt de grondtoon FO als
parameter gebruikt, hetgeen de toonhoogte symboliseert. Tenslotte wordt de
parameter amplitude van een klank als vermenigvuldigingsfactor G ingevoerd in het
brongedeelte van het model.

De spraakparameters 5



De hier genoemde eigenschappen zeggen nog niets over de specifieke aard van een
kJank. Deze wordt zoals reeds opgemerkt, bepaalt door de spectrale omhullende van
het frequentiespectrum van het spraaksignaal. Dit spectrum kan worden beperkt tot
frequenties tot 5 kHz. Hogere frequentiecomponenten dragen niet meer bij tot de
verstaanbaarheid en kwaliteit van spraak. In dit frequentiegebied bevat het spectrum
een vijftal karakteristieke pieken de zogenaamde formanten. De ligging en vorm van
deze pieken is mede bepalend voor de aard van de klank.
Het filter is opgebouwd uit een cascade van vijf tweede orde filters die elk een
formant vastleggen door zijn frequentie Fk en bijbehorende bandbreedte Bk• In figuur
3a is de door het IPO-VAX systeem berekende overdrachtskarakteristiekH(z) van een
enkele filtersectie weergegeven, waarna in figuur 3b hetzelfde is gedaan voor twee
opeenvolgende filtersecties.

p.

20dsl

B

o 1 2 3 4 5--f (k Hz)

Figuur 3: a: overdrachtskarakteristiek van ~n filtersectie;
b: overdrachtskarakteristiek van twee filtersecties

Er wordt hier uitgegaan van een eerste formant bij een frequentie van 500 Hz met een
bandbreedte van 50 Hz. De tweede formant in figuur 3b bevindt zich hier bij een
frequentie van 4000 Hz en heeft ook een bandbreedte van 50 Hz. Het horizontaal

lopen van de filterkarakteristiek zorgt ervoor dat na een filtersectie voldoende signaal
voor een volgend filter overblijft om de volgende sectie in staat te stellen een
volgende formant aan het signaal toe te voegen. Op de verticale as is geen nulpunt
aangegeven aangezien de ligging ervan afhankelijk is van de versterkingsfactor van
het ingangssignaal en dus willekeurig kan worden geplaatst.
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Het model dat de PCF 8200 implementeert om spraaksynthese uit te voeren is nu
bekend. De parameters in het bron-filter model kunnen alle van waarde veranderen
om de synthese van verschillende klanken mogelijk te maken.
N.B. De bron- en filterparameters samen worden in het vervolg syntheseparameters

genoemd. Ret filter wordt in het vervolg aangeduid met de term synthesefilter.

2.2. De spraakparameters gebruikt door de DSP

De DSP zal voor het bronsignaal dezelfde parameters gebruiken als de PCF 8200
namelijk Fo, G en VUV. De set parameters waarmee het synthesefilter wordt
beschreven verdient nadere toelichting.
Ret synthesefilter bestaat, zoals gezegd uit vijf deelfilters die elk een formant

beschrijven. Dit gebeurt aan de hand van de frequentie en bandbreedte van de
betreffende formant. Om dit te kunnen doen moeten de filters van de tweede orde
zijn. In figuur 4 is een een dergelijk filter op formele wijze getekend. Hierin stelt Sn

de waarde van het uitgangssignaal voor op het tijdstip nT en Un de waarde van het
inputsignaal op het tijdstip nT.

Un J--------.....- ........ S n
P, r'

Figuur 4: fornzele weergave van een tweede orde filter

Het synthesefilter bestaat nu uit een cascadeschakeling van vijf van dergelijke tweede
orde filters. Wanneer de overdrachtsfunctie H(z) van het totale synthese filter wordt
gedefinieerd als het quotient van het uitgangs- en ingangssignaal van het filter dan
geldt [Vogten, 1983]:

De spraakparameters

B(z.) = -5---
1
---

II (1 + ptz.-1 + qlZ.-~
I-I

(1)
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Hierbij geldt:

(2)

en

(3)

In deze fonnules stellen Fk en Bk de frequentie resp. bandbreedte van de ke formant
voor.

Waneer de noemer van H(z) wordt uitvermenigvuldigd, kan H(z) worden geschreven
als:

1
H(z) = --10---

1 + Eal: z-I:
1:=1

(4)

Door nu voor H(z) weer het quotient van uitgangs- en ingangssignalen sn en Un in te
vullen en Un te wegen met een factor G, onstaat formule 5.

10

S", = - E al: S",_I: + G "",
1:-1

(5)

De techniek die in formule 5 is weergegeven staat in algemene vorm in de literatuur
bekend onder de naam Linear Predictive Coding [Rabiner, 1978], [Makhoul, 1975]. De
Linear Predictive Coding (LPC) techniek gaat uit van discrete en dus bemonsterde
signalen. Deze signalen kunnen zeer verschillend van aard zijn, b.v. naast
spraaksignalen ook b.v. EEG signalen. Basis van de LPC techniek is de stelling dat
de waarde van een nieuwe output van een systeem kan worden voorspeld uit een

lineaire combinatie van voorafgaande outputs en de input. De factoren ak worden in
dit kader ook weI de predictie- of LPC-coefficienten genoemd.

In figuur 5 is fonnule 5 grafisch weergegeven in het geval van het gebruik van tien
LPC-coefficienten.

Er blijkt nu een frapante overeenkomst te zijn met de voorstelling van het bron-filter
model uit figuur 2. Het bronsignaal uit het model is terug te vinden als het signaal

8
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Figuur 5: grafische weergave van hef LPC algoritme

Bet bron-filter model gaat uit van een witte ruisbron als bronsignaal voor stemloze
klanken en een periodieke pulsbron voor stemhebbende klanken. Bet is bewezen dat
formule 5 geldt voor zowel deterministische als stochastische signalen [Makhoul,
1975J. De LPC techniek is dus ook voor deze bronsignalen geldig. Bet filter wordt in
figuur 5 voorgesteld door een tiende orde filter met de LPC-coefficienten als
parameters. Zoals echter is aangetoond met formules 1, 2, 3 en 4 zijn deze
coefficienten direct om te rekenen naar de formanten en bandbreedtes die door de
PCF 8200 als parameters worden gebruikt.

Deze analogie tussen het bron-filter model zoals dat door de PCF 8200 wordt
germplementeerd en de LPC-techniek is bijzonder interessant. Aangezien de LPC
techniek op het Instituut voor Perceptie Onderzoek al jaren onderwerp van
ond erzoek is, kan mer op eenvoudige wijze een grote hoeveelheid LPC-data worden
verkregen. De formanten en bandbreedtes die door de PCF 8200 worden gebruikt zijn
direct om te rekenen in LPC-coefficienten. Voor een eerste implementatie van een
spraaksynthese systeem waarin de PCF 8200 wordt vervangen door een DSP is het
gebruik van LPC-coefficienten om het filter te beschrijven dan ook de meest logische
keuze. De spraaksynthese techniek die mer zal worden uitgevoerd, zal in het kort met
LPC-synthese worden aangeduid.
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Er moet overigens weI worden opgemerkt dat een toekomstig systeem formanten en
bandbreedtes als input zal krijgen Lp.v. de LPC-coefficienten. Wanneer met de
parameters moet worden gemanipuleerd, zoals in hoofdstuk 1 beschreven, dan is een
beschrijving in formanten en bandbreedtes veel eenvoudiger. Voor een eerste
implementatie van een spraaksynthesesysteem wordt echter gekozen voor een filter
beschrijving in LPC parameters.

2.3. Beperking van de hoeveelheid benodigde gegevens voor spraaksynthese

Met de informatie die in de vorige pragrafen is gegeven kan in eerste instantie een
spraaksynthesesysteem worden gebouwd waarin de PCF 8200 is vervangen door een
DSP. Er is echter nog een punt dat enige aandacht verdient. Hij het berekenen van de
gesynthetiseerde spraaksamples zouden in principe voor elk spraaksample alle
syntheseparameters bekend moeten zijn. De hoeveelheid benodigde data zou hierdoor
onafzienbaar worden. Er wordt daarom vanuit gegaan dat het spraaksignaal
gedurende een bepaalde tijd constant blijft en beschouwen de syntheseparameters als
geldig voor die gehele periode. Een dergelijk tijdsinterval wordt een frame genoemd.
De typische lengte van een frame bedraagt 10 ms [Vogten, 1983]. De
syntheseparameters worden nu per frame aan de DSP aangeboden.

Ondanks het feit dat de syntheseparameters in frames van 10 ms gegroepeerd
worden, is er nog steeds een grote hoeveelheid geheugen nodig om alle data op te
slaan. De grootte orde hiervan bedraagt ongeveer 4 kbyte geheugen per seconde
spraak. In de PCF 8200 zijn echter een aantal technieken germplementeerd die helpen
bij het terugdringen van de hoeveelheid benodigde gegevens [Philips, 1988]:

- De formantfrequenties en bandbreedtes worden gediscretiseerd met behulp van on
chip Look-Up tables. De syntheseparameters kunnen dus slechts een beperkt aantal
waarden aannemen. Hij de wisseling van de parameters bij een nieuw frame wordt
gebruik gemaakt van interpolatie.

- Niet de absolute waarde van de grondtoon frequentie wordt toegevoerd aan de
PCF 8200, maar veranderingen hiervan.

- De framelengte kan bij de synthese van de spraak worden gevarieerd. De
framelengte die wordt gehanteerd bij de analyse van spraak ligt meestal vast. Deze
frameduur wordt normaal ook gebruikt bij de synthese van spraak. Per frame is een
set parameters beschikbaar.
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Wanneer nu het spraaksignaal in een bepaald tijdsinterval weinig variatie vertoont,
kunnen de parameters gedurende een aantal frames hetzelfde blijven. In principe
wordt dan de frameduur verlengd. De PCF 8200 heeft de mogelijkheid om de
frameduur te varieren tussen 8 en 80 ms.

- Ret is bekend dat vooral de eerste twee formanten de aard van een klank bepalen.
Zij moeten dan ook met een voldoende aantal bits worden gecodeerd. De derde en
vierde formant kunnen met een kleiner aantal bits worden beschreven. De vijfde
formant wordt constant gehouden bij mannenspraak en bij vrouwenspraak zelfs
helemaal weggelaten.

Bovengenoemde technieken leiden ertoe dat de benodigde geheugenruimte verkleind
kan worden tot maximaal 568 bytes per seconde spraak. Rierbij moet weI worden
opgemerkt dat de kwaliteit van de gesynthetiseerde spraak minder wordt. Wanneer
echter de LPC synthese eenmaal in de DSP is geimplementeerd moet zeker aandacht
worden besteed aan deze datareductie technieken. De PCF 8200 moet immers niet
alleen theoretisch vervangen worden, maar ookpraktisch inbestaande applicaties. Dlt
betekent dat bijvoorbeeld de hoeveelheid geheugen die de PCF 8200 gebruikt ook
voor de DSP voldoende moet zijn.

2.4. De "Pitch Synchronous Overlap and Add" techniek

Een DSP heeft veel meer toepassingsmogelijkheden dan alleen LPC-synthese. Om
deze reden zal nu in het kort aandacht worden geschonken aan een andere
veelbelovende spraaksynthesetechniek. Naast de LPC techniek wordt sinds 1990 op
het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) onderzoek gedaan naar de toepassing
van de Pitch Synchronous Overlap and Add (PSOLA) techniek voor spraaksynthese.
Er zijn een aantal redenen te noemen waardoor de met de LPC techniek
gesynthetiseerde spraak minder goed van kwaliteit is dan gewenst. Ret bron-filter
model is geen volledige beschrijving van het menselijk spraakkanaal. Zo worden
stemhebbende wrijfklanken zoals de /W/, die elementair bestaan ult een combinatie
van een periodiek en een ruisig signaal, niet door het model ondersteund. Er onstaan
ook fouten wanneer het aantal filterparameters te laag wordt gekozen of bij een te
korte framelengte bij de bepaling van de LPC-parameters.

Ret is gewenst om de hiervoor genoemde nadelen van de LPC techniek te elimineren.
Ult eerste experimenten met de PSOLA-techniek op het IPO kan worden
geconcludeerd, dat de PSOLA techniek tot natuurlijker spraak leidt [Vogten, 1990].
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Deze techniek gaat ervan uit dat het spraaksignaal periodiek is in het tijddomein. Op
regelmatige afstanden ("pitch synchroon") worden in het signaal markeringen
aangebracht. Dit kan bij stemhebbende stukken spraak bijvoorbeeld gebeuren bij elke
positief maximum in het signaal. Bij stemloze stukken worden de markeringen steeds
met vaste tijdsintervallen geplaatst. Het spraaksignaal wordt vervolgens "uitgepoort"
met een reeks vensters zodanig dat het signaal buiten elk venster nul is. Elk venster
is symmetrisch rond een geplaatste markering en heeft een breedte van twee

grondtoonperiodes. Op deze manier wordt het spraaksignaal opgedeeld in een rij
elkaar overlappende golfjes, de frames. Deze frames vormen de bouwstenen, die later
nodig zijn bij de synthese van spraak.
In figuur 6 wordt een en ander nader toegelicht. De markeringen in het
oorspronkelijke spraaksignaal zijn aangegeven met de pijltjes in figuur 6a. In figuur
6b zijn de vensters weergegeven, die worden geplaatst aan de hand van elke
markering. Voor de duidelijkheid zijn in figuur 6c slechts drie van de acht verkregen
frames weergegeven.

~ ~ l!A.. ~ ~ ~ ~ Il\...
II II II II II II' II' II

,

. : :

a

b

c

Figuur 6: het principe van de PSOLA techniek; a: het oorspronkelijke spraaksignaal;
b: de "poort" vensters; c: drie van de acht resulterende frames

De synthese van spraak gebeurt door de verschillende frames later weer bij elkaar op
te tellen. De manier waarop dit plaatsvindt, is afhankelijk van de gewenste vorm van
manipulatie. Een tweetal belangrijke vormen van manipulatie zullen hier worden
toegelicht, manipulatie van amplitude en manipulatie van de grondtoon frequentie.
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Manipulatie van amplitude is bij PSOLA een relatief eenvoudige handeling. Normaal

gesproken heeft de windowfunctie een maximale amplitude gelijk aan 1 zodat het
frame op het markeringspunt dezelfde amplitude heeft als het oorspronkelijke
spraaksignaal. Wanneer nu de amplitude van de windowfunctie wordt vergroot of
verkleind, zal de amplitude van de verschillende spraakbouwstenen worden
gevarieerd.
Wanneer nu bij de synthese de frames worden opgeteld zal de amplitude van het
gesynthetiseerde spraaksignaal eveneens variaties vertonen. (zie figuur 7).

~ ~ 1'\1".. 1'\1".. ~ ~ !'It... 111...

II II II II II' II II' II'

. .

: :..

II... IJI... IA... lI... I'.\. L AI.. ~

II I'" II II II' II' II' II'

~ : : : : : : :

Figuur 7: amplitude modulatie met de PSOLA techniek

Het manipuleren van de grondtoonfrequentie vindt plaats door de tijdsafstand tussen
markeringen bij synthese te vergroten of te verkleinen en eventueel frames te
herhalen. Dit gebeurt door het aanpassen van de windowfunctie.
Op deze manier verschilt de grondtoonfrequentie van het gesynthetiseerde

spraaksignaal van het origineel na optelling van de afzonderlijke frames
(zie figuur 8).

Zoals uit het voorgaande blijkt is PSOLA een eenvoudige manier van spraaksynthese.

Bovendien blijkt dat PSOLA betere resultaten kan opleveren dan LPC technieken
[Vogten, 1990]. PSOLA heeft echter ook enkele grote nadelen.

PSOLA vergt namelijk een data-opslagcapaciteit die een factor 10 tot 100 groter is dan
die van LPC technieken. Bovendien werkt PSOLA pitch-synchroon. Eventuele fouten
in het plaatsen van de markeringen leveren grote fouten op bij de synthese van
spraak uit de met PSOLA verkregen spraakbouwstenen.
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Figuur 8: pitchmodulatie met de PSOLA techniek

Daarnaast zijn stemloze stukken spraak een probleem, aangezien het pitch-synchroon
werken hier met kan. Doordat nu op vaste afstanden markeringen in het signaal

worden aangebracht, ontstaat een kunstmatige grondtoonfrequentie in stemloze

stukken spraak. Om dit effect tegen te gaan zijn weer extra correctietechnieken
noodzakelijk.

2.5. Conclusies

De PCF 8200 spraaksynthesizer kan worden vervangen door een DSP.

Bet model dat de PCF 8200 implementeert zal hiervoor in de vorm van de Linear

Predictive Coding techniek worden geprogrammeerd in de DSP.

Voor de produktie van synthetische spraak op deze manier is echter veel geheugen

nodig. Datareductie technieken zijn hierdoor noodzakelijk.

De kwaliteit van de synthetische spraak wordt hierdoor echter nadelig bernvloed.

Bovendien heeft het bron-filter model dat door de PCF 8200 en nu ook door de DSP

wordt gebruikt enkele nadelen. Zo worden bijvoorbeeld stemhebbende wrijfklanken

met door het model ondersteund. Vooral dit laatste heeft ertoe geleid dat ook een
andere veelbelovende spraaksynthesetechniek,. PSOLA, is besproken. Deze techniek
lijkt in eerste instantie betere synthetische spraak op te leveren dan de LPC techniek.
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Ook de PSOLA techniek heeft echter nadelen. Ret grootste nadeel is het feit dat op
dit moment voor de PSOLA techniek een factor 10 tot 100 meer geheugen nodig is
dan voor de LPC-techniek. Om deze reden is een implementatie van PSOLA met een
DSP nu nog met reeel. Wanneer echter datareductie technieken worden
geoptimaliseerd voor deze techniek kan hij een interessante optie worden voor verder
onderzoek. Zeker wanneer in de toekomst de trend doorzet dat geheugenchips
goedkoper worden en bovendien meer opslagcapaciteit op een kleiner oppervlak
krijgen.

Concluderend kan nu worden gesteld dat de PCF 8200 door een DSP vervangen kan
worden. Dit zal allereerst gebeuren door de LPC-techniek met de DSP te
implementeren. Voor de toekomst is de PSOLA techniek een belangrijk alternatief.
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3. De keuze van een geschikte digitale signaalprocessor

In het vorige hoofdstuk is reeds vermeld dat de PCF 8200 spraaksynthesizer wordt
vervangen door een Digitale Signaal Processor. In dit hoofdstuk zal de keuze van een
DSP uit het grote aanbod worden toegelicht. Hierbij zal worden geprobeerd om het
overzicht zo algemeen mogelijk te houden teneinde de keuze zo onbevooroordeeld
mogelijk te kunnen maken. De keuze zal plaatsvinden aan de hand van gegevens
afkomstig van een marktonderzoek onder producenten van DSP's. Ret traject dat
hierbij wordt doorlopen, is het volgende: allereerst zal een overzicht worden gegeven
van alle op dit moment verkrijgbare Digitale Signaal Processoren. Na een eerste
selectie blijft een beperkte groep DSP's over. Deze DSP's zullen onderling worden
vergeleken aan de hand van een set eisen. Deze eisen zijn rechtstreeks af te leiden uit
de gegeven beschrijving van gewenste toepassingsmogelijkheden van de bewuste
DSP. Met behulp van de resultaten die volgen uit deze vergelijking, zal een DSP
worden gekozen als vervanger van de PCF 8200.

3.1. Inventarisatie van alle DSP's verkrijgbaar in het najaar van 1992

Het overzicht van beschikbare DSP's is op de volgende wijze tot stand gekomen.
Allereerst is een overzicht gemaakt van alle firma's die DSP's op de markt brengen.
Deze firma's zijn aangeschreven met het verzoek informatie over de door hen
geproduceerde DSP's op te sturen. Aan de hand van de ontvangen documentatie is
tabel 1 opgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven van alle DSP's die in het
najaar van 1992 verkrijgbaar zijn.

Gezien het grote aantal DSP's is het moeilijk om bij het maken van een keuze alle
DSP's mee te nemen. Er wordt nu een eerste selectie toegepast. Ret aantal van negen
fabrikanten kan na bestudering van de documentatie worden terug gebracht tot vier.
De DSP's van National Semiconductor, Plessey en NEC blijken nl. geen general
purpose DSP's te zijn maar specifieke spraakprocessoren die werken volgens een
vastgelegd algoritme. Deze algoritmen zijn met gelijk aan het door de PCF 8200
gebruikte algoritme. Ze zijn dus in ieder geval ongeschikt om de PCF 8200 te
vervangen. Ook in de toekomst is toepassing van een dergelijke processor niet aan
de orde, omdat dan weer de applicaties afhankelijk worden gemaakt van een
bepaalde chip. Deze producenten worden dus verder buiten beschouwing gelaten.
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De DSP van Microchip tenslotte is een second source van de TMS320C10 van Texas

Instruments. Uit de van Texas Instruments ontvangen documentatie blijkt dat de
TMS320C10 al in 1987 is opgevolgd door de op technische punten sterk verbeterde
TMS320C25. Aangezien de TMS320C25 al in het overzicht wordt opgenomen zal de
Microchip DSP met nader worden bekeken. Uiteindelijk blijven nu vijf fabrikanten
over: Texas Instruments, Motorola, Analog Devices, AT&T en OKl.

Tabel1: Overzicht van, in het najaar van 1992, verkrijgbare Digitale Signaal Processoren

Fabrikant Typen DSP's

Analog Devices ADSP 2101, ADSP 2102, ADSP 2105, ADSP 2106, ADSP
2111, ADSP 2112, ADSP21msp50, ADSP 21msp51,
ADSP 21020, ADSP 21010

Motorola DSP 56000, DSP 56100, DSP 96001

National NS32AM160-20, NS32AM161-20
Semiconductor

Texas TMS320C1Ox, TMS320C14, TMS320C15x, TMS320C17,
Instruments TMS320C20, TMS320C25, TMS320C30, TMS320C40,

TMS320C50

OKI MSM77C20A, MSM6992, MSM699210, MSM699215

Microchip DSP320C10

Plessey PDSP 16000 familie

NEC PD7755/6/7, PD77P56, PD7759

AT&T DSP16A, DSP16C

Zoals uit tabel1 blijkt produceren deze fabrikanten samen nog altijd 28 verschillende
DSP's. Ook hier is een selectie op zijn plaats. De verschillende DSP's zijn te verdelen
in twee groepen: floating point en fixed point. De floating point DSP's rekenen met
een interne woordbreedte van 32 bits en met floating point getallen. De fixed point
DSP's daarentegen hebben een interne woordbreedte van 16 bits en werken met fixed
point getallen. Heide groepen zullen hier apart worden behandeld. Daarnaast blijken
veel DSP's van een fabrikant direct van elkaar afgeleid te zijn. Een voorbeeld hiervan
zijn bijvoorbeeld de ADSP 2101 en de ADSP 2105 van Analog Devices. De laatste is
een low-cost versie van de eerste en is qua architectuur identiek op een seriEHe poort
na. Ret is voor dit onderzoek voldoende om alleen de "basistypen" te beschouwen.
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20 kan de volgende selecte groep worden opgesteld van DSP's die direct in
aanmerking komen voor het vervangen van de PCF 8200:

Fixed point:

ADSP 2101
DSP 56000
TMS320C25
TMS320C50
MSM77C20A
DSP 16A

Floating point:

ADSP 21020
DSP 96001
TMS320C30
MSM 699215

3.2. De keuze van de peF 8200 vervanger uit de selecte groep DSP's.

Er is een selecte groep DSP's gevormd, die in eerste instantie in aanmerking komen
om de PCF 8200 te vervangen. Uit deze groep zal een keuze gemaakt moeten
worden. Hiervoor is vergelijkingsmateriaal noodzakelijk. Teneinde de DSP's op een
zinnige manier te vergelijken, is een aantal criteria opgesteld waaraan de gekozen
DSP in ieder geval zal moeten voldoen. In paragraaf 3.2.1 worden deze criteria
besproken. In dezelfde paragraaf zijn de resultaten weergegeven van een toetsing van
de verschillende DSP's aan deze criteria. In paragraaf 3.2.2. zal met behulp van deze
gegevens de keuze van een DSP als vervanger van de PCF 8200 worden gefundeerd.

3.2.1. Het vergaren van vergelijkingsmateriaal m.b.t. de selecte groep DSP's

De selectie-criteria die zijn gebruikt om de beste vervanger voor de PCF 8200 te
vinden zijn de volgende:

1. Het programmageheugen van de gekozen DSP zal zo groot mogelijk moeten zijn.
Deze uitspraak kan worden geconcretiseerd aan de hand van de volgende twee
punten:

het spraaksynthese-algoritme is bij de PCF 8200 hardwarematig
gelmplementeerd. Wanneer een DSP wordt toegepast zal dat algoritme in de
DSP moeten worden geprogrammeerd. De DSP zal dus voldoende
programmageheugen moeten kunnen adresseren om de software, benodigd voor
het basisalgoritme, op te kunnen slaan.
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- daarnaast moet de noodzakelijke spraakdata beschikbaar zijn. Hiervoor is een
groot datageheugen van belang. In bestaande PCF 8200 applicaties is een micro
controller aanwezig, die de datageheugen-adressering verzorgt. De PCF 8200
heeft nl. zelf geen adresbus. De DSP kan hiervan in bestaande applicaties
gebruik maken. De DSP heeft echter weI een adresbus en kan dus ook zelf
datageheugen adresseren. Daar dit een micro-controller en bijbehorende
hardware zou kunnen uitsparen is het de moeite waard hier iets dieper op in te
gaan. Wanneer de DSP werkt met directe adressering is de hoeveelheid
adresseerbaar datageheugen beperkt. Door de toepassing van indirecte
adressering kan echter weI een aanzienlijke hoeveelheid datageheugen worden
gebruikt. De software die voor een applicatie nodig is om de indirecte
adressering te verzorgen zal echter ook in het programmageheugen van de DSP
moeten worden opgenomen.

Samenvattend kan als eis worden gesteld dat het programmageheugen van de
gekozen DSP zo groot moet zijn dat zowel het spraaksynthesealgoritme als de
applicatiegerichte software, nodig voor de adressering van het datageheugen, erin
moeten kunnen worden opgeslagen.

2. De DSP moet de PCF 8200 in bestaande applicaties gaan vervangen. In de PCF
8200 applicaties wordt gebruik gemaakt van goedkope en dus langzame
geheugens. De snelheid van de DSP zal nu moeten worden aangepast aan de
toegangstijd van de geheugenchips. Dit gebeurt door de mogelijkheid van wait
states in te bouwen: waneer de DSP data naar het externe geheugen stuurt of er
data vandaan haalt, wordt een aantal instructiecycli gewacht om het geheugen de
mogelijkheid te geven de instructies van de DSP te verwerken. Dit systeem zal bij
de gekozen DSP moeten zijn germplementeerd.

3. In de huidige applicaties moet de PCF 8200 met andere componenten
communiceren. De geheugenhuishouding wordt, zoals gezegd, geregeid door een
micro-controller maar ook voor het hoorbaar maken van de gesynthetiseerde
spraak moet een outputcircuit met daarin o.a. een Digitaal-Analoog Converter en
en versterker worden aangestuurd. Om deze reden moet de DSP minimaal een
seriele poort hebben om met de microcontrol1er te communiceren en een parallelle
poort om een outputcircuit aan te kunnen sturen.

4. Zoals uit formule 5 blijkt wordt de LPC-techniek, die met de DSP moet worden
uitgevoerd, gekenmerkt door het vele malen herhaald uitvoeren van
vermenigvuldig-sommatie operaties. Dit vraagt veel van de rekencapaciteit van de
DSP.
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De tijd die beschikbaar is voor het bewerken van een frame van het spraaksignaal
bedraagt 10ms. Om deze tijd zo optimaal mogelijk te benutten moet de instructie
set de mogelijkheid bieden voor de volgende zaken: zero overhead looping,
circulaire buffers, het ophalen van twee operanden in een instructiecyclus en en
het uitvoeren van een multiply-accumulate operatie in een instructiecyclus. Dit
alles kan een enorme besparing in het aantal uit te voeren instructiecycli
betekenen, hetgeen weer een positieve invloed heeft op de rekensnelheid van de
DSP. Hoewel in het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken, dat alle DSP's snel
genoeg zijn om de LPC-techniek te implementeren, is om dit aan te kunnen tonen
de instruction cycle time in de gegevens opgenomen (de instruction cycle time is
de tijd, die nodig is om een instructie uit te voeren).

5. De DSP zal in de werkgroep "Communicatiehulpmiddelen voor gehandicapten"
vooral worden toegepast in batterijgevoede apparaten. Dit omdat de meeste
applicaties draagbaar zijn, maar ook omdat een netspanning-gevoed apparaat
hogere eisen aan de veiligheid stell. Om er nu voor te zorgen dat de batterij zo
lang mogelijk meegaat zonder opgeladen te hoeven worden, zal de
vermogensdissipatie van de DSP minimaal moeten zijn. Om deze reden is het van
belang dat de DSP een of meer power-down modes heeft teneinde het
energiegebruik te beperken.

De eerste vier criteria hadden alle te maken met de hardware-matige aspecten van
de DSP. Zij vloeien voort uit het feit dat de DSP in bestaande applicaties moet
worden ingepasl. De volgende punten zijn van meer algemene aard en hebben
betrekking op de omgeving waarbinnen het spraaksynthesesysteem op basis van de
DSP moet worden ontwikkeld.

6. Een DSP wordt in principe geprogrammeerd met specifieke assembly-code. In dit
projekt zal de DSP echter worden geprogrammeerd in C, zodat een goede C
compiler voor de DSP beschikbaar moet zijn. Het gebruik van een hogere
programmeertaal zoals C heeft een aantal voordelen. Aangezien het
spraaksyntheseproject zoals dat hier wordt beschreven door een aantal mensen zal
worden uitgevoerd, moet de geschreven software goed overdraagbaar zijn.
Hiervoor is een hogere programmeertaal als C uitermate geschikt, dit in
tegenstelling tot assembly-code. Bovendien is gebleken dat de ontwikkeling van
DSP's bijzonder snel gaal. Het kan dus zijn datbinnen enkele jaren de nu gekozen
DSP moet worden vervangen door een andere DSP. Door nu de software in C te
schrijven kan deze heel eenvoudig worden aangepast voor gebruik door de
nieuwe DSP. AIleen de C-compiler hoeft dan te worden vervangen.
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7. Nadat de in C geschreven programma's met de C-compiler zijn omgezet in
assembly-code, moeten ze geschikt gemaakt worden voor gebruik door de DSP.
Dit gebeurt m.b.v. ontwikkelsoftware: een assembler en een linker. Daarnaast is
de beschikbaarheid van een simulatie programma voor de DSP erg nuttig. De

geschreven programma's kunnen dan op de PC worden gesimuleerd en getest. Bij
het testen van programma's is ook een experimenteerboard met universele
toepassingsmogelijkheden nodig. Een applicatie kan hierop worden ontwikkeld tot
er geen problemen meer zijn. Pas dan hoeft een op maat gemaakt systeem te
worden gebouwd. Ook wanneer de vervanging van de PCF 8200 een feit is
kunnen nieuwe applicaties op grond van de gekozen DSP worden ontwikkeld met
hetzelfde experimenteersysteem.

8. Wanneer de ontwikkeling van een applicatie door technische problemen dreigt
vast te lopen en wanneer de ontwikkelsoftware of het experimenteerboard
gebreken vertoont, is een goede ondersteuning door de fabrikant van groot belang.
Bovendien is het noodzakelijk dat via de fabrikant nieuwe ontwikkelingen m.b.t.
de toegepaste DSP snel bekend worden, zodat daar bij de ontwikkeling van het
spraaksynthesesysteem op kan worden ingespeeld. Het aanwezig zijn van
applicatiehandboeken en eventueel een bulletinboard speelt hierbij een rol.

9. Gezien het feit dat geld in de vakgroep Medische Elektrotechniek een schaars goed
is, moeten bij het ontwerpen van een spraaksynthese-systeem de ontwikkelkosten
in het oog gehouden worden. De prijzen die in de resultaten van het onderzoek
terug te vinden zijn, zijn gebaseerd op een experimenteersysteem bestaande uit
een experimenteerboard met daarop een DSP en bijbehorend extern
programmageheugen en digitaal-analoog conversie mogelijkheden. Bovendien is
de ontwikkelsoftware bestaande uit: assembler, linker, simulator en C-compiler,
voor zover aanwezig, in de prijs inbegrepen.

De documentatie die van de DSP's voorhanden was, is bestudeerd m.b.t. de negen
criteria. In de volgende vier tabellen zijn de resultaten van dit onderzoek
weergegeven. In de tabellen 2 en 3 zijn de technische aspecten van de fixed point
resp. floating point DSP's terug te vinden, waarna in tabel 4 de overige criteria per
fabrikant de aandacht krijgen. Hierbij geeft een V' aan dat het in de rij genoemde item
weI aanwezig is, terwijl een -- het tegendeel aangeeft.
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Tabel 2: Technische data m.b.to de fixed point DSP's

I
DSP

I
ADSP DSP TMS320 TMS320 MSM77 DSP
2101 56000 CZ5 C50 CZOA 16A

instruction 60 74 80 35 240 25-55
cycle time (ns)

multiply-accumulate
in 1 cycle V' V' -- V' -- V'

circulaire buffers
V' V' -- V' -- V'

zero overhead
looping V' V' -- V' -- V'

programma
geheugen (kbyte) 16 64 32 128 0.256 64

seritHe poort V' V' V' V' V' V'

parallelle poort V' V' V' V' V' V'

low power
modes V' V' V' V' V' V'

wait-states V' V' V' V' -- --

Tabel 3: Technische data m.b.t. de floating point DSP's

I
DSP

I
ADSP DSP TMS MSM
21020 96001 320C30 699215

instruction 50 75 60 100
cycle time (ns)

multiply-accumulate in 1 V' -- V' --
cycle

circulaire buffers V' V' V' --
zero overhead V' V' -- --
looping

programma 16x1(j 4x1<r 16x1(j 64
geheugen (kbyte)

seriele poort V' V' V' V'

parallelle poort V' V' V' V'

low power V' V' -- V'
modes

wait-states V' V' V' --
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In tabel 4 is de overige data voor de DSP's op een rij gezet. In het overzicht zijn
alleen de fabrikanten genoemd, omdat gebleken is dat voor elke DSP van dezelfde
fabrikant dezelfde ondersteuning aanwezig is. Er is prijstechnisch echter weI een
verschil tussen een experimenteersysteem met een floating point- of een fixed point
DSP. Om deze reden zijn in tabel4 deze prijzen in aparte rijen vermeld.

Tabe14: Overige gegevens voor de DSP's per fabrikant

[;D Analog Motorola Texas OKI AT&T
kant Devices Instruments2

assem-
bler t/ t/ t/ -- t/

linker t/ t/ t/ -- t/

simula-
tor t/ t/ -- -- t/

C-com-
piler t/ t/ t/ -- --

exper.
board t/ t/ t/ -- t/

prijs f 1185,- f 6700,- f 10050,- ? f 5650,-
fixed

prijs f 7518,- f 9550,- f 5100,- ?

floating --
appl.
boeken t/ t/ t/ -- t/

bulletin
board t/ t/ t/ -- --

2 De prijs voor een floating point applicatie board ligt lager dan die van een fixed point versie. Dit wordt
veroorzaakt door de extra mogelijkheden van de fixed point versie. De prijs van het fixed point
experimenteersysteem is gebaseerd op een TMS320C25. Voor de TMS320CSO is nog geen prijs bekend. Gezien
de extra mogelijkheden van de TMS320CSO wordt verwacht d£l1 deze prijs hoger zal zijn dan de hier gegeven
prijs.
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3.2.2. De uiteindelijke keuze van ~~n DSP

Er zijn nu voldoende gegevens bekend om een DSP te kiezen uit de selecte groep.
Wanneer de tabellen 2 tim 4 worden bekeken kunnen een aantal DSP's direct
worden afgewezen. Ret blijkt dat de OK! DSP's op alle fronten achterblijven bij de
andere. Daarnaast bieden de instructiesets van de TMS320C25 en de DSP 96000 te
weinig mogelijkheden m.b.t. de gestelde eisen.
De TMS320C30 heeft geen low-power modes hetgeen t.o.v. de overige DSP's leidt tot
een groter energieverbruik. Uiteindelijk kan nog worden opgemerkt dat voor de
AT&T DSP's geen C-compiler beschikbaar is. Dit alles leidt ertoe dat de volgende
groep DSP's overblijft: ADSP 2101, DSP56000, TMS320C50 en de ADSP 21020.

Ret is erg moeilijk om een keuze te maken uit deze groep DSP's. Dit komt door het
felt dat ze allemaal voldoen aan de gestelde eisen en in principe geschikt zijn om in
ieder geval de PCF 8200 te vervangen. Dit kan worden aangetoond aan de hand van
de volgende punten:

de vier DSP's voldoen alle aan de eisen voor wat betreft instructieset,
communicatiemogelijkheden, energieverbrui~ ondersteuning door de fabrikant,
etc..

- de spraakdata wordt aangeboden in frames met een lengte van 10 ms. In deze tijd
moet de DSP in ieder geval de spraaksyntheseroutine kunnen uitvoeren. Uit een
applicatiehandboek van de ADSP 2101 blijkt dat voor het doorrekenen van een
filter vergelijkbaar met het LPC-synthesefilter ongeveer 16.000 instructies nodig
zijn [Analog Devices, 1990a]. De ADSP 2101 heeft een instructiecycle tijd van 60
ns. Dit betekent dat in een frametijd ongeveer 166.000 instructies kunnen worden
uitgevoerd. Dit betekent dus dat de ADSP 2101 tien maal zo snel is als

noodzakelijk voor het uitvoeren van het spraaksynthesealgoritme. Gezien het feit
dat de instruction cycle time en de instructie set van de vier DSP's vergelijkbaar
zijn, kan worden gesteld dat de DSP's op dit punt in staat zijn om de PCF 8200
te vervangen.

- nu kan worden bekeken of de grootte van het programmageheugen misschien een
probleem zou kunnen vormen. Zoals gezegd moet het algoritme dat de PCF 8200
in hardware implementeert, voor de DSP in het programmageheugen worden
geplaatst. De ADSP 2101 heeft de kleinste programma-geheugenruimte nl. 16
kbyte. Wanneer wederom het applicatiehandboek van deze DSP ter hand wordt
genomen, blijkt dat de reeds eerder genoemde filterroutine bestaat uit ongeveer
200 instructies [Analog Devices, 1990a].
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Nu kan een ruime globale inschatting worden gemaakt van de geheugenruimte,
die nodig is om een dergelijk programma op te slaan. De genoemde routine is
opgenomen als demonstratie bij het experimenteersysteem, dat is gebaseerd op de
ADSP 2101 [Analog Devices, 1990c]. Daarbij neemt het programma een
geheugenruimte in beslag, die de 1 kbyte niet overschrijdt. Dit betekent dat de 16
kbyte programmageheugen van de ADSP 2101 ruim voldoende moet zijn om het
spraaksynthese-algoritme te bevatten.
Zoals reeds gezegd, maakt de PCF 8200 gebruik van een micro-controller om
datageheugen-adressering uit te voeren. Bet is de bedoeling dat de DSP dit zelf
gaat doen. Biertoe moet de software die in de micro-controller is geprogrammeerd
ook in het programmageheugen worden opgenomen. Deze software heeft echter
een grootte van ten hoogste 2 kbyte, zodat ook deze software zonder problemen
in het programmageheugen van de DSP kan worden opgenomen [Vogelaar, 1991],
[Ossevoort, 1990]. Aangezien de ADSP 2101 de kleinste hoeveelheid
programmageheugen heeft en de instructiesets van de verschillende DSP's
vergelijkbaar zijn kan ook worden gesteld dat alle DSP's voldoende
geheugenruimte zullen hebben om de benodigde programmatuur op te slaan.

Uit het bovenstaande blijkt dat in principe vier DSP's geschikt zijn om de PCF 8200
te vervangen: ADSP 2101, TMS320C50, DSP 56000 en ADSP 21020. Er moet echter een
keuze worden gemaakt. Er zijn twee punten waarop nu de keuze kan worden
gefundeerd: het gebruik van de ADSP 2101 leidt allereerst tot veruit de laagste
kosten. Daarnaast is in het verleden in de werkgroep IICommunicatiehulpmiddelen
voor gehandicaptenll reeds ervaring opgedaan in het werken met de ADSP 2101
[Mathijssen, 1991], [Lagerwerf, 1992]. Ditleidt ertoe dat de ADSP 2101 wordt gekozen
als vervanger van de PCF 8200.

N.B. Gezien de stormachtige ontwikkeling die plaatsvindt op het gebied van DSP's
blijft het raadzaam om de ontwikkelingen op de DSP-markt in de gaten te houden
en de keuze van de ADSP 2101 steeds te toetsen aan deze ontwikklingen.
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4. De hardware van het spraaksynthesesysteem

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de keuze van de ADSP 2101 toegelicht. Nu kan de
hardware worden besproken van het spraaksynthese systeem dat rond deze DSP is

opgebouwd. In figuur 9 is een overzicht van de actuele stand van zaken gegeven.

DLPC

~coefflclenten EPRO~

~7:
file

I E:3 I
PC-AT I e= I EZ-Iab

Figuur 9 : het gerealiseerde spraaksynthese systeem

De input van het systeem bestaat uit een file met daarin de synthese parameters,
waarbij het synthesefilter is beschreven met LPC-parameters. Deze file wordt gebruikt
door een PC waarop de eigenlijke spraaksynthese-software is gernstalleerd. Deze
software berekent met de synthese parameters uit de file, samples van het
gesynthetiseerde spraaksignaal. Deze samples worden in een EPROM
geprogrammeerd en op een externe geheugenkaart voor de ADSP 2101 geplaatst.

Deze geheugenkaart is verbonden met een EZ-Iab. Dit EZ-Iab is een
experimenteerboard waarop zich een ADSP 2101 en een aantal randcomponenten
bevinden. De ADSP 2101leest de gegevens uit de EPROM en geeft deze door aan het
uitgangscircuit bestaande uit een op het EZ-Iab aanwezige Digitaal-Analoog
Converter en een versterker met luidspreker, zodat het gesynthetiseerde
spraaksignaal hoorbaar kan worden gemaakt. De ADSP 2101 zorgt hierbij voor de
synchronisatie tussen de verschillende onderdelen.

In dit hoofdstuk zullen de blokken die betrekking hebben op de hardware van het
systeem verder worden toegelicht. De software zoals die nu op de PC is
germplementeerd zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. De hardware
beschrijving zal worden begonnen met een architectuurbeschrijving van de ADSP
2101. Daaruit zal duidelijk blijken, welke technische aspecten deze DSP nu zo
geschikt maken voor het uitvoeren van spraaksynthese. Nadat de verschillende
blokken zijn besproken zal aan het einde van dit hoofdstuk nog worden stilgestaan

bij het schema van de hardware zoals dat er in de toekomst uit zal moeten zien.
Hierbij wordt dan meteen duidelijk waar nog verder onderzoek noodzakelijk is.
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4.2. De architectuur van de ADSP 2101 nader toegelicht

In deze paragraaf zal een beschrijving worden gegeven van de architectuur van de

ADSP 2101 digitale signaalprocessor van de firma Analog Devices. Hierbij zal aan de

hand van twee opvallende details in de hardware worden duidelijk gemaakt hoe deze

DSP is geoptimaliseerd voor het snel en efficient uitvoeren van digitale signaal

bewerkingsoperaties. Voor een meer gedetaileerde hardware-beschrijving wordt

verwezen naar de literatuur [Analog Devices, 1990b].
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Figuur 10 : de interne archtitectuur van de ADSP 2101 [Analog Devices, 1990b]

De interne architectuur van de ADSP 2101, zoals weergegeven in figuur 10, is

opgebouwd uit negen delen :

Arithmetische/Logische Unit (ALD)
Multiplier/ Accumulator (MAq
Barrel shifter (Shifter)

Twee Data Address Generators (DAGs)

PMD-DMD bus exchange

Program sequencer
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Status registers en stacks
Timer
Twee seriele poorten

Op het eerste gezicht is de architectuur eenvoudig van opzet. Er zijn echter een aantal
karakteristieke details die ervoor zorgen dat rekenoperaties, zoals bijvoorbeeld bij
spraaksynthese worden gebruikt, door de ADSP 2101 zeer snel en efficient kunnen
worden uitgevoerd.

De ADSP 2101 heeft zoals vrijwel alle microprocessoren twee soorten intern
geheugen: een datageheugen en een programma geheugen. Het data geheugen heeft
een omvangvan 1k.byte met een woordbreedte van 16 bits. Het programmageheugen
heeft een grootte van 2kbyte met een woordbreedte van 24 bits. Het data geheugen
kan alleen data bevatten. Het programma geheugen kan echter naast
programmainstructies ook data bevatten. Bovendien heeft de ADSP 2101 naast een
programmacounter twee onafhankelijke data-adresgeneratoren DAG1 en DAG2. Dit
alles maakt het mogelijk om in een klokslag een operand uit het datageheugen halen
en een operand plus de volgende instructie uit het programma geheugen. Dit maakt
het mede mogelijk om alle rekeninstructies in een klokcyclus uit te voeren. Het is
duidelijk dat dit de rekensnelheid van de DSP bijzonder verhoogt.

Ook de organisatie van de verschillende rekeneenheden is op een speciale wijze
uitgevoerd. Waar de meeste microprocessoren een rekeneenheid hebben voor het
uitvoeren van alle mathematische operaties, heeft de ADSP 2101 drie gescheiden
rekeneenheden: de Arithmetic Logic Unit (ALU), de Multiplier Accumulator (MAC)
en een barrel shifter. De ALU zorgt voor de standaard logische en arithmetische
operaties. De MAC voert vermenigvuldig-, vermenigvuldig/optel- en
vermenigvuldig/aftrek operaties uit in steeds een enkele klokcyclus. De Shifter
verzorgt o.a. logische en arithmetische shifts, normering- en denormering- operaties.
Deze drie rekeneenheden zijn parallel germplementeerd Lp.v. serieel. Het is nu
mogelijk dat de output van de ene eenheid de input levert voor elk van de volgende
eenheden. De drie rekeneenheden worden hiertoe verbonden door de interne
resultaat (R) bus. Dit alles draagt ook weer bij tot het met optimale snelheid uitvoeren
van rekenintensieve algoritmes, zoals die bij spraaksynthese worden gebruikt.

Zoals in de vorige paragraaf reeds bleek, zijn voor spraaksynthese goede
communicatiemogelijkheden van groot belang. De ADSP 2101 heeft twee seriele
poorten. Daarnaast zijn de Data Memory Data bus en de Program Memory Data bus
gemultiplexed en naar buiten gevoerd, zodat ook parallelle communicatie mogelijk
is. De externe geheugens kunnen worden aangesproken via de externe adresbus.
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4.3. Ret EZ-Iab experimenteersysteem en de exteme geheugenkaart

Bet EZ-Iab is een experimenteerboard van de firma Analog Devices dat kan worden
gebruikt om programma's voor de ADSP 2101 te ontwikkelen en te demonstreren.
Bet is dit experimenteerboard waarvan in het vorige hoofdstuk bij de bespreking van
de keuze van een DSP sprake was.
Naast de ADSP 2101 zijn op het EZ-lab nog enkele componenten aanwezig die in het
huidige spraaksynthesesysteem van belang zijn. De layout van het EZ-lab is gegeven
in figuur 11. Bier zal alleen een globale beschrijving worden gegeven van het EZ-lab
(voor een uitgebreidere toelichting [Lagerwerf, 1992]).
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Figuur 11 : de lay-out van het EZ-lab [Analog Devices, 1990c]

Allereerst is er een kristal aanwezig met een frequentie van 12,288 MHz dat de
klokfrequentie van de ADSP 2101 bepaalt. De ontworpen programma's kunnen
worden geplaatst in een boot-EPROM met een geheugen van 512 kbyte. De
programma's in dit EPROM worden na een reset van het EZ-lab direct in de ADSP
2101 geladen en uitgevoerd.
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De beide seriele poorten van de ADSP 2101 kunnen zodanig worden geconfigureerd,
dat ze beschikbaar zijn op een externe RS 232 connector. De samenwerking tussen het
EZ-Iab en eventueel een micro-controller zoals in de PCF 8200 applicaties wordt

gebruikt wordt op deze manier mogelijk gemaakt. SPORTO is verbonden met een

audiocircuit, wanneer hij niet naar de externe connector wordt gevoerd. Dit
audiocircuit kan input ontvangen via een ingangsversterker en een microfoon, en kan
output geven via een output versterker en een luidspreker.

De verbinding tussen de seriele poorten van de ADSP 2101 en het audiogedeelte
wordt gevormd door een data conversiegedeelte. Dit data conversiegedeelte is
opgebouwd rond een Coder Decoder. Ret uit de ingangsversterker afkomstige

analoge signaal wordt door de Coder Decoder omgezet naar een digitaal signaal

terwijl datacompressie volgens een f!-law coderingsschema plaatsvindt [Lagerwerf,
1992, p.11-13]. Ret resulterende digitale signaal wordtvervolgens naar de ADSP 2101
doorgegeven. Omgekeerd kan de Coder Decoder een f!-law gecomprimeerd digitaal
signaal omzetten naar een analoog signaal dat wordt doorgegeven naar de
uitgangsversterker.

Naast een seriele poort kan de ADSP 2101 ook via een acht bits Digitaal-Analoog

Converter (DAC) analoge data parallel naar buiten sturen. De aansturing van deze

DAC gebeurt via indirecte adressering met de in de ADSP 2101 aanwezige

Da taMemoryData- en DataMemoryAdress bussen.

De mogelijkheden van het EZ-Iab kunnen worden uitgebreid m.b.v. de User Interface
expander waarmee alle aansluitpennen van de ADSP 2101, behalve de seriele poorten,
verbonden zijn. Deze User Interface wordt in de gebouwde configuratie gebruikt op

de volgende wijze. Zoals blijkt uit figuur 11 heeft het EZ-Iab geen extern geheugen

voor de ADSP 2101 standaard aan boord. Voor het gebruik van het EZ-Iab bij het

testen van de spraaksyntheseroutines is dit echter weI noodzakelijk. De spraakdata
die in een EPROM wordt geladen moet op de een of andere manier door de ADSP
2101 kunnen worden verwerkt. Om deze reden is er een externe geheugenkaart voor
het EZ-Iab ontworpen. De standaard configuratie voor het koppelen van extern

geheugen aan de ADSP 2101 is gegeven in figuur 12.

Naast het al genoemde boot-EPROM is hier zowel extern programma- als

datageheugen aangegeven. Deze zullenbeide worden germplementeerd op de externe

geheugenkaart. In eerste instantie zal alleen het externe datageheugen worden

gebruikt, maar om universele toepassing van de kaart mogelijk te maken, is ook
extern programmageheugen aangebracht. Op de ADSP 2101 zijn de data- en adresbus

extern beschikbaar. Rierop is het externe geheugen aangesloten.
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Figuur 12: de standaard geheugenconfiguratie van de ADSP 2101
[Analog Devices, 1990bJ

Het program memory select (PMS) en het data memory select (DMS)signaal maken
een keuze tussen programma en datageheugen mog,elijk.

In Appendix I, figuur 1 is het schema van de uiteindelijke exteme geheugenkaart

gegeven. Het datageheugen is gesplitst in twee delen: RAM en ROM. Deze delen zijn
even groot nl. 16kbyte. Een keuze ertussen is mogelijk m.b.v. een op de kaart
aanwezige schakelaar. Het programmageheugen bestaat alleen uit ROM. De
datawoorden binnen de ADSP 2101 zijn 16 bits breed en de programmainstructies 24
bits. Aangezien om financiele redenen gebruik is gemaakt van 8 bits EPROMs en
statische 8 bits RAM chips, wordt het datageheugen 6£ door twee parallel
geschakelde EPROM's 6£ door twee parallel g'eschakelde statische RAM's
gerealiseerd. Het programmageheugen bestaat uit drie~ parallel geschakelde EPROM's.
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4.4. Ret analoge uitgangscircuit

De ADSP 2101 stuurt samples van het gesynthetiseerde spraaksignaal naar buiten.
am dit signaal hoorbaar te maken, zal het eerst moeten worden omgezet naar een
analoog signaal. Dit analoge signaal kan dan met een versterker en een luidspreker
hoorbaar worden gemaakt. Op het EZ-Iab is een tweetal mogelijkheden aanwezig om
een dergelijk systeem te verwezenlijken. De gesynthetiseerde spraaksamples kunnen
zowel via de seriele- als de parallelle poort worden uitgestuurd. In de uiteindelijke
toepassing zal de ADSP 2101 gebruik moeten maken van een DAC om het
spraaksignaal hoorbaar te maken. Deze DAC is op het EZ-Iab aanwezig en verbonden
met de parallelle poort van de ADSP 2101. Voor het hoorbaar maken van de
gesynthetiseerde spraaksignalen is dan ook gekozen voor het gebruik van de
parallelle poort van de ADSP 2101.
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R' Cl
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3 GND'
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Figuur 13 : het schema van de uitgangsversterker

In detail bestaat het analoge uitgangscircuit nu uit een op het EZ-Iab aanwezige acht
bits DAC, een externe versterkerschakeling en een luidspreker. Deze
versterkerschakeling is bijzonder eenvoudig van opbouw. Hij is opgebouwd rond een
IDA7052 mono audioversterker (zie figuur 13) [Philips, 1990]. Deze versterker is
werkzaam in het gebied van 20-20.000 Hz en levert dan een versterking van 40 dB.
In het hier interessante frequentiegebied van 0 tot 5 kHz gebeurt dit met een
vervorming van 0,2%. Het gefilterde en versterkte spraaksignaal kan vervolgens met
een luidspreker hoorbaar worden gemaakt

4.5. De toekomstige hardware configuratie van het spraaksynthesesysteem

De hardware zoals die op dit moment is gerealiseerd, is nog met zover ontwikkeld
dat de PCF 8200 in bestaande applicaties ermee kan worden vervangen. In figuur 14
is het hardware schema getekend, zoals dat uiteindelijk zal moeten worden.
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~ DSP applicatie kaart

Figuur 14: de uiteindelijke hardware-configuratie van het spraaksynthese-systeeem

De invoer van het systeem zal dan geen filterbeschrijving in LPC-parameters meer
bevatten, maar een beschrijving in formanten en bandbreedtes. Deze informatie wordt
rechtstreeks in het externe datageheugen van de ADSP 2101 geplaatst, hier
gesYffiboliseerd door een EPROM.

De PC is in vergelijking met de huidige situatie verdwenen. Door het gebruik van de
dan hopelijk gearriveerde C-compiler is de software die nu op de PC is gei"nstalleerd,
naar de ADSP 2101 overgebracht. Deze software wordt bovendien uitgebreid met een
digitaal uitgangsfilter. In de hardware is op dit moment nog geen uitgangsfilter
opgenomen. Dit filter zal weI moeten worden gei"mplementeerd. Ret oorspronkelijke
spraaksignaal was nl. bemonsterd met een frequentie van 10kHz.

In het spectrum van het uiteindelijke gesynthetiseerde spraaksignaal zullen dan ook
harmonischen van de samplefrequentie terug te vinden zijn. De PCF 8200 heeft ook
een uitgangsfilter dat het spectrum van het uitgangssignaal beperkt tot 5kHz. Een
dergelijk filter zal ook in de ADSP 2101 moeten worden geprogrammeerd.
Ret EZ-Iab zal tenslotte moeten worden vervangen door een toepassingsgerichte DSP
kaart waarop zich o.a. de ADSP 2101 bevindt. De acht bits Digitaal Analoog
Converter van het EZ-Iab zal daarop vervangen moeten zijn door minimaal een elf
bits DAC zoals die ook op de PCF 8200 is gei"mplementeerd. De versterker zal ook
op het applicatieboard worden ondergebracht, waardoor extern alleen een luidspreker
hoeft te worden aangesloten om de gesynthetiseerde spraak hoorbaar te maken.
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5. De software van het spraaksynthesesysteem

Tot nu toe is alleen gesproken over de hardware van een spraaksynthese-systeem op
basis van de ADSP 2101. In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de
software-matige aspecten van het spraaksynthesesysteem. Hierbij zal eerst iets
worden gezegd over de wijze waarop de syntheseparameters op het IPO te verkrijgen
zijn. Vervolgens wordt de software besproken, die is geschreven om de
syntheseparameteres om te zetten in synthetische spraak. Aan het einde van dit
hoofdstuk zullen de resultaten worden belicht, die op dit moment met het
spraaksynthesesysteem kunnen worden behaald.

5.1. Het genereren van bruikbare spraakdata op het IPQ

De gebruikte spraakdata is, zoals reeds enkele malen opgemerkt, afkomstig van het
IPO. Deze data is in de meeste gevallen kant en klaar op het daar aanwezige VAX
systeem aanwezig. Het gaat daarbij om syntheseparameters van stukken spraak, die
afk.omstig zijn van bandopnamen, die zijn opgenomen en geanaliseerd t.b.v. IPO
onderzoek. Het is ook mogelijk om eigen bandopnamen te bewerken en demermee
verkregen spraakdata te gebruiken in het spraaksynthesesysteem. am enig inzicht te
verkrijgen in de achtergrond van de spraakdata, zoals die mer wordt gebruikt, zal
heel in het kort de weg worden beschreven, die merbij gevolgd wordt (zie figuur 15).
Een uitgebreidere beschrijving van de software wordt gegeven in [Vogten, 1985].

SGF

Figuur 15: het genereren van synthese-parameters op het IPO VAX-systeem
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Uitgangspunt bij de bepaling van de syntheseparameters is een bandopname van een
stukje spraak. Deze bandopname wordt gedigitaliseerd met het programma INP. Het
spraaksignaal wordt bemonsterd en vervolgens worden de verkregen samples
opgeslagen in een zgn. N-file. Deze N-file kan worden bewerkt met het programma
SGF. Wanneer bijvoorbeeld het bemonsterde stuk spraak te lang is, kan met SCP de
overbodige informatie worden verwijderd. Het resultaat wordt weer opgeslagen in
een N-file. De aangepaste N-file dient als invoer van het programma AAP. Dit
programma voert een standaard LPC-analyse uit op het bemonsterde spraaksignaal.
De syntheseparameters die hieruit resulteren worden opgeslagen in een zgn. a-file.
AAP voegt echter nog geen informatie over de grondtoonhoogtecontour van het

spraaksignaal toe. De toonhoogte informatie wordt toegevoegd met het programma
]VH. De a-file die de uitvoer vormt van dit programma is geschikt om te worden
gebruikt als invoer van het te ontwikkelen spraaksynthese programma.

5.2. De germplementeerde software

De hiervoor besproken software was reeds aanwezig op het !PO. Na toepassing

hiervan is de benodigde spraakdata is aanwezig in a-files. Deze data moet nu worden
gebruikt in een spraaksynthese-systeem op basis van de ADSP 2101. Hiervoor is, in
het kader van het in dit verslag besproken afstudeerwerk, een hoeveelheid extra
software geschreven. In de nu volgende paragrafen zal deze software verder worden
besproken. De software bestaat uit vijf programma's, die na elkaar worden
uitgevoerd. In figuur 16 is het verloop van de spraaksynthese met deze programma's
weergegeven. De details zullen in volgende paragrafen worden besproken.
De a-file, met daarin de benodigde spraakdata, wordt toegevoerd aan het programma

RemoveRedundantInfo. Dit programma verwijdert overbodige informatie, die in de
a-file aanwezig is (in de volgende paragraaf wordt dit uitgebreid toegelicht). De
gecomprimeerde a-file wordt vervolgens aangeboden aan het programma
LinearPredictiveCoding. Dit programma voert de eigenlijke spraaksynthese uit en
produceert een file waarin de samples van het gesynthetiseerde spraaksignaal zijn
opgenomen. Deze spraaksamples worden met de programma's 16BitTo8Bit en
DataMemorySplit in het juiste formaat gebracht om te kunnen worden geladen in het
datageheugen van de ADSP 210l.

De voorgaande programma's zijn alle geschreven in "C". De redenen hiervoor zijn in
hoofdstuk 3 reeds toegelicht. Het laatste programma SpeechOutput' is een
programma, dat ervoor zorgt dat de samples van het gesynthetiseerde spraaksignaal
uit het datageheugen van de ADSP 2101 worden gehaald en doorgevoerd naar het
analoge uitgangscircuit. Dit wordt uiteraard door de ADSP 2101 zelf gedaan, zodat
het programma SpeechOutput in assembly-code is geschreven.
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[ a-file l

RemaveRedundanUnfa DatalolemarySplit

(RRI) (Dt./S)

r--------- ---------
UnearPredictiveCading I

I SpeechOutput
(LPC) I

(SOP)I
I

!
synthetische spraak

16BitT08Bit

(16btBb)

Figuur 16: het verloop van spraaksynthese met de geschreven software

Nu een globaal overzicht is gegeven van de geschreven programmatuur, worden in
de volgende paragrafen de verschillende programma's nader toegelicht.

5.2.1. Ret programma RemoveRedundantlnfo

De spraakdata wordt op het IPO verkregen in de vorm van een a-file. Deze a-file
bevat naast de hier belangrijke syntheseparameters ook een grote hoeveelheid
informatie, die alleen gebruikt wordt in specifiek IPO onderzoek. Wanneer deze
overbodige informatie wordt verwijderd, kan een flinke datareductie worden bereikt.
Een en ander wordt duidelijk wanneer de opbouw van de a-file wordt bekeken (zie

figuur 17).

[
a-file

'\256 20
• I· -I

I

r::::r::::J................r::::r::::J

I•• 0.0 ••••• 1111 •• ".

2 n-1 n

header frames 1.. n leeg

Figuur 17: structuur van een a-file
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De a-file bestaat uit drie delen: allereerst is er een header waarin algemene informatie
over het spraaksignaal in is opgenomen. De header wordt gevolgd door de
spraakdata, die in frames is gegroepeerd. De file wordt vervolgens afgesloten met een

leeg datablok [Allain, 1990].

Er kan nu op een aantal punten datareductie worden toegepast. Allereerst kan het
lege datablok worden weggelaten. Dit datablok dient op het IPO alleen om de file
"netter" op de opslag disk te plaatsen en heeft verder geen functie.

De header bestaat uit 256 datawoorden. Voor een volledige beschrijving van de

inhoud van de header wordt verwezen naar [Allain, 1990, p.30]. Uit die beschrijving
blijkt dat het meerendeel van de datawoorden betrekking heeft op de software
omgeving waarin de a-files op het IPO worden gebruikt. Aangezien het
ontwikkelsysteem dat in dit verslag wordt beschreven hier niets mee te maken heeft,
kan de inhoud van de header worden gereduceerd tot vier datawoorden:

woord 35 : het aantal frames in de file
woord 101: samplefrequentie in Hz
woord 111: globale framelengte in s

woord 112: schalingsfactor van de filtercoefficienten

Tenslotte kan in elk frame een deel van de data worden weggelaten. De frames
bestaan uit 20 datawoorden. Hiervan zijn er ook een aantal overbodig. De woorden
die weI van belang zijn voor de LPC-synthese zijn voor elk frame de volgende:

woord 1 : de pitch periode in samples
woord 2 : de amplitude versterkingsfactor G
woord 4 : de Voiced-Unvoiced parameter
woord 7-16 : de tien LPC-parameters

Uit het voorgaande blijkt dat veel informatie in de a-file overbodig is en dus kan
worden verwijderd. Het programma RemoveRedundantInfo(RRI) is hiervoor
geschreven. De input-outputstructuur van RRI is gegeven in figuur 18.

De invoer van RRI bestaat uit een a-file (hiervan wordt verwacht dat hij de extensie
.DAT heeft). Uit deze file wordt de overtollige informatie verwijderd, zodat alleen de
eerder genoemde data overblijft.
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[ a-file I
"

RemoveRed undantlnfo
(RRI)

,1' "
[ .. f h" I [ .. frames.dat" Irames. ex

Figuur 18: overzicht van de in- en uitvoervan het programma RRI

Vervolgens genereert RRI twee outputfiles: "frames.hex" en "frames.dat"3. De file

"frames.hex" bevat de gecomprimeerde versie van de oorspronkelijke a-file. De
tweede file "frames.dat" bevat dezelfde data als "frames.hex" alleen nu in ASCII
formaat. Er is nl. een simulatieprogramma beschikbaar voor de ADSP 2101, waarrnee

de werking van geschreven programmatuur kan worden getest [Lagerwerf, 1992].

5.2.2. Ret programma LinearPredictiveCoding

Het programma LinearPredictiveCoding (LPq is het hart van de
spraaksynthesesoftware. Dit programma verzorgt nl. de implementatie van de LPC
techniek zoals die in hoofdstuk 2 is beschreven. Het verloop van het programma LPC

is weergegeven in figuur 19.

De syntheseparameters bevinden zich in de file "frames.hex". Deze parameters zijn
steeds gegroepeerd in frames. Gedurende een frame blijven de syntheseparameters
onveranderd. Het programma LPC leest nu eerst uit de file "frames.hex" de header
in. Hierbij wordt duidelijk uit hoeveel frames het te synthetiseren stukje spraak
bestaat, wat de framelengte en de bemonsterfrequentie zijn en wat de schalingsfactor
van de filtercoefficienten is.

3 In Jzet vervolg zullen namen van file tussen " "worden weergegeven. De extensie van de file, het deel van de
filenaam na de punt, geeft het soort file aan. Zo geeJt "frames.hex" aan da1 deze file een hexadecimale inhoud
Jzeejt.
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lees de file-header In

bepaal aantal outputsamples per frame

haal eynthe_parameter8
frame blnnen

nee Ja

vul rnputbuffer met
sample. ult pulsgenerator

Ja

berekon aile outputsamples
voor de frame en 810 ze op

zet aile outputeamples In
·outfllt.hex"

schaal aile output-amples

zeit geschaalde output
8CImplee In ·outftlt.hex"

Figuur 19: het verloop van het programma LinearPredictiveCoding

Vervolgens wordt bepaald hoeveel outputsamples voor elk frame moeten worden
berekend. Dit aantal voIgt uit het quotient van de bemonsterfrequentie en de globale
framelengte . Op dit moment zijn dus het aantal frames en het aantal outputsamples
per frame bekend. Het programma LPC daalt nu een niveau af en gaat werken op
"frame-niveau". Van het eerste frame worden nu de synthese-parameters uit
"frames.hex" ingelezen, die gelden voor het betreffende frame. De LPC-parameters
komen hierbij terecht in een buffer a[ ] met lengte tien coefficienten. Deze parameters
zijn nog weI vermenigvuldigd met een schaalfactor.
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Hiermee moet straks bij de berekening van de outputsamples rekening worden
gehouden. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de filtercoefficienten een waarde groter
dan 1 krijgen. Hierdoor kan het synthesefilter instabiel worden.

Om de uitleg van het vervolg van de routine LPC te vergemakkelijken is hier formule
5 nog eens weergegeven.

10

S" = -L ak S,,_k + G u"
k=1

(5)

Uit formule 5 zijn nu de volgende parameters bekend: de LPC-parameters ak/
versterkingsfactor G, het soort inganssignaal: stemhebbend of stemloos en in het
geval van een stemhebbend frame de grondtoonfrequentie Fo•

Er kan nu iets meer worden gezegd over het ingangssignaal Un' Het ingangssignaal
wordt aan het begin van een frame gernitialiseerd. Het aantal ingangssamples is
bekend: dit is nl. gelijk aan het aantal te berekenen outputsamples. Er kan dus een
buffer u[ ] worden gevuld met ingangssamples. Waarmee deze buffer wordt gevuld
is afhankelijk van de waarde van de VUV-parameter (200 voor stemloze frames en
waarde 20 voor stemhebbende frames):

- In het geval van een stemloos frame is de situatie eenvoudig. Het bronsignaal zal
moeten bestaan uit witte ruis. Hiervoor zou dus een witte ruisgenerator aanwezig
moeten zijn. Deze is helaas nog niet germplementeerd. De buffer u[n] wordt nu
gevuld met getallen afkomstig uit een file "random.hex", die samplewaarden van
een witte ruisbron bevat.

- In het geval van een stemhebbend frame is de situatie anders. Er is nl. weI een
periodieke pulsbron, ofwel pulsgenerator, germplementeerd. Deze pulsbron werkt

in principe heel eenvoudig. De pitchperiode in samples is bekend. De buffer u[n]
wordt gevuld met de waarde nul zolang de pitchperiode niet is verstreken. Daarna
krijgt een sample de waarde een, waarna de volgende samples weer de waarde nul
krijgen. Bij het wisselen van frame treedt een kleine complicatie op. Het is nl. van
belang dat een grondtoonperiode wordt afgemaakt ook bij het wisselen van een
frame. Het probleem is aangegeven in figuur 20 a en b.
Op het tijdstip aangegeven met de pijl begint een nieuw frame, met een andere
grondtoonfrequentie dan de vorige. In de figuur zijn nu twee manieren aangegeven

waarop deze verandering in grondtoonfrequentie kan worden doorgevoerd.
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a

b
i

Figuur 20: het verloop van de pitch bij een jramewisseling

In figuur 20 a wordt de nieuwe pitch direct bij het begin van het nieuwe frame
aangehouden. Zoals in de figuur is te zien ontstaat hierdoor een discontinuiteit in
het pitchverloop. Dit kan worden voorkomen door de pitchverandering uit te
voeren zoals in figuur 20 b is aangegeven. Hierbij moet weI worden opgemerkt, dat
in principe de overgang in de pitch erg abrupt wordt. Uit overleg met experts op
het IPO is echter gebleken, dat de pitch op deze manier kan worden gevarieerd
zonder dat er perceptief problemen optreden.

Hiermee zijn de waarden van alle variabelen, die nodig zijn om de outputsamples
van een frame te berekenen bekend op de waarden van de vorige outputsamples na.
De outputsamples worden na berekening opgeslagen in een outputbuffer
outsamp[ ] met een lengte van tien samples. Steeds als er een nieuwe output is
berekend, schuiven de vorige outputwaarden een plaats op in de buffer waarbij de
oudste waarde verdwijnt. Hierbij moeten twee opmerkingen worden gemaakt. Bij
aanvang van het allereerste frame zijn er nog geen vorige outputwaarden. Er is
immers geen spraaksignaal voordat het uitspreken van een stukje spraak begint. De
waarden in de outputbuffer worden dan gelijk gesteld aan nul. Bij het wisselen van
frame veranderen welliswaar de syntheseparameters, maar blijven de vorige
outputwaarden behouden.

Het programma LPC vervolgt nu met het berekenen van het benodigde aantal
outputsamples voor het betreffende frame volgens formule 5. De resultaten hiervan
worden, behalve in de outputbuffer, ook opgeslagen in een file. Deze file dient aIleen
als tijdelijke opslagplaats van gegevens bij de uitvoering van de spraaksynthese.

Wanneer alle outputsamples voor een frame zijn berekend en er zijn nog meer frames
aanwezig in de inputfile, begint het programma LPC met het binnenhalen van de
syntheseparameters voor het volgende frame en begint het hele verhaal, zoals
hierboven beschreven weer opnieuw.
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Ais dit niet het geval is, zijn alle samples van het gesynthetiseerde spraaksignaal
bekend. Het programma LPC zorgt ervoor dat twee definitieve outputfiles worden
gevormd: "outfilt.hex" en "outfilt.scr". De reden hiervoor zal hieronder worden
toegelicht.

Het is in eerste instantie van belang dat de gesynthetiseerde spraak beluisterd kan
worden. Om echter de kwaliteit van het spraaksynthese algoritme te kunnen
beoordelen, zullen deze spraaksignalen ook zichtbaar gemaakt moeten worden.
Hiervoor is het tekenprogramma AutoCAD bijzonder nuttig. Dit programma kan nl.
werken met zgn. Script-files. In deze files kan een reeks commando's van het
programma AutoCad worden opgenomen, die vervolgens door AutoCAD worden
uitgevoerd na het ingeven van het commando Script [AutoDesk, 1988, p. 300,301]. De
file "outfilt.scr" is een dergelijk Script file. De samplewaarden worden sequentieel
genummerd. Wanneer met de nummers een tijdbasis wordt geassocieerd, kunnen de
combinaties van nummers en bijbehorende samplewaarden worden gezien als (x,y)
coordinaten van lijnpunten. Wanneer door deze punten een lijn wordt getrokken, kan
hiermee het verloop van het spraaksignaal in de tijd worden gekarakteriseerd.
Door nu deze coordinaten samen met het AutoCAD commando "line" in een Script
file "outfilt.scr" op te nemen, kan AutoCAD het gehele verloop van het spraaksignaal
volautomatisch uittekenen. Hierna kunnen aIle normale bewerkingen van AutoCAD
op het getekende signaal worden uitgevoerd.

"Outfilt.hex" bevat de samples van het gesynthetiseerde spraaksignaal in
hexadecimaal formaat. De inhoud van deze file wordt dan ook in het externe
geheugen van de ADSP 2101 geladen. De ADSP 2101 stuurt de data vervolgens naar
het analoge uitgangscircuit. Aangezien het uitgangscircuit een 8 bits DAC bevat (zie
paragraaf 4.4), kunnen de samplewaarden slechts 256 discrete waarden aannemen.
Wanneer dan ooknog eens wordtbedacht dat de spraaksamples zowel een positieve
als een negatieve waarde kunnen hebben, moeten deze waarden worden geschaald
op 128.

In figuur 21 is de input- en outputsituatie van het programma LPC nog eens
samengevat, zoals die nu bestaat. In de toekomst is het uiteraard de bedoeling dat
de samples van het gesynthetiseerde spraaksignaal direct naar het outputcircuit
worden gestuurd. In het programmaverloop zal dan ook het aanmaken van de
verschillende outputfiles vervallen en zullen de outputsamples direct na berekening

kunnen worden doorgestuurd naar het outputcircuit.
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[ "random.hex" I [ "frames. hex" I

"
~r

LinearPredietiveCoding

(LPC)
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[ " outfilt.hex" I " outfilt.scr' I

Figuur 21: samenvatting van de input- outputstructuur van het programma LPC

5.2.3. De programma's 16BitTo8Bit en DataMemorySplit

Voordat de spraakdata uit de file "outfilt.hex" in het datageheugen van de ADSP 2101
kan worden geladen, wordt de file bewerkt door de programma's 16 BitTo8Bit
(16bt8b) en DataMemorySplit(DMS). De input- en outputfiles van deze programma's
zijn gegeven in figuur 22.

[ II

Q utfilt.hex" / )"frames.hex"

~ ,

16BitTo8Bit
(16bt8b)

~r ~ ,

[ "filelsw.hex" I [ "filemsw.hex" )

[ "filelsw.hex" / l"filemsw.hexII

,,
OataMemorySplit

(OMS)

"
[ "datamem.hex"l

Figuur 22: overzicht van het gebruik van de programma's 16btBb en DMS
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Ret programma 16bt8b splitst een file met een woordbreedte van 16 bits in twee files
met een 8 bits woordbreedte: "filelsw.hex" en "filemsw.hex". De eerste file bevat de
minst significante bytes en de tweede file de meest significante bytes.
Dit is noodzakelijk omdat het externe datageheugen van de ADSP 2101 wordt
gevormd door twee parallelle EPROM's met elk een interne woordbreedte van 8 bits
(zie paragraaf 4.3).
De input van het programma hangt af van de toepassing. In het huidige systeem
waar de LPC-synthese routine op een PC is germplementeerd, wordt de input
gevormd door de file "outfilt.hex". Aangezien deze file reeds samplewaarden bevat,
die zijn geschaald voor gebruik door een 8 bits DAC, kan de file "filemsw.hex"
worden weggelaten. Rij bevat slechts bytes met de waarde nul. Wanneer echter de
LPC-synthese software op de ADSP 2101 zelf is germplementeerd, zal de file
"frames.hex" afk.omstig van het programma RRI als invoer dienen. De spraakdata
wordt dan nl. direct in het externe datageheugen van de ADSP 2101 geladen. Ret
programma 16bt8b zal dus niet op de ADSP 2101 worden germplementeerd.

De files "filelsw.hex" en "filemsw.hex" worden vervolgens in alle gevallen bewerkt
door het programma DMS. Dit is noodzakelijk, omdat het externe datageheugen van
de ADSP 2101 niet homogeen is opgebouwd, maar uit drie gescheiden delen bestaat.
Ret programma DMS moet er nu voor zorgen, dat de data goed in de drie delen
wordt geplaatst. Wanneer dit nl. niet gebeurt, bevat het resulterende spraaksignaal
duidelijke hoorbare "klikjes". Zowel "filelsw.hex" als "filemsw.hex" moeten door dit
programma worden bewerkt. De outputfile heet altijd "datamem.hex". Deze files
kunnen direct in het externe datageheugen van de ADSP 2101 worden geladen.

De noodzaak DMS te gebruiken wordt direct veroorzaakt door de wijze waarop de
DAC uit het uitgangscircuit, wordt aangestuurd door de ADSP 2101. Dit zal nu nader
worden toegelicht.
Ret EZ-Iab maakt gebruik van een vier kanaals DAC de AD 7225 [Analog Devices,
1989]. Deze bevat vier interne registers die m.b.v. selectielogica afzonderlijk kunnen
worden geladen. Deze vier registers zijn verbonden met een eigen Digitaal Analoog
Converter en outputversterker. De AD7225 kan dus vier digitale input signalen
onafhankelijk van elkaar omzetten in vier analoge outputsignalen. De aansturing van
de DAC is gebaseerd op het feit dat wanneer data in de ADSP 2101 wordt
getransporteerd naar een plaats in het datageheugen, zowel de data als het adres via
de externe data- en adresbus voor de buitenwereld beschikbaar zijn.

De ontwikkelsoftware voor de ADSP 2101 maakt gebruik van een hardware
beschrijving van het EZ-Iab. In deze beschrijving zijn vijf indirect adresseerbare I/O
poorten gedefinieerd op verschillende adressen in het externe data-geheugen nl.:
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poort

write dac 0- --
write dac 1- --
write dac 2- --
write dac 3
load dac- -

adres

H#1000,
H#1001,
H#1002,
H#1003,
H#2000,

Wanneer data via een van deze poorten naar de DAC moet worden gestuurd, dan
gebeurt dit door in de ADSP 2101 de data te transporteren naar het genoemde adres.
De data is ook op de externe databus beschikbaar.
Van deze externe databus zijn de bits D16-D23 verbonden met de DAC en dus op
deze manier beschikbaar voor de DAC (zie bijlage 1: figuren 2 en 3). Nu rest het
probleem hoe de data in de DAC moet worden geladen en omgezet in analoge
output.

De DAC heeft vier controle signalen nodig: AD1 en ADO om een van de vier kanalen
te selecteren en twee signalen DACWR en DACLD om data in de DAC in te lezen.
Deze signalen krijgen hun waarde via de externe adresbus van de ADSP 2101.
Wanneer de adressen van de poorten in het datageheugen worden bekeken, valt
direct op dat het adres van load_dac_ op een geheel andere plaats van het
datageheugen is gesitueerd dan de write_dac_ poorten.
Uit de bovenstaande adressen blijktbovendien dat eenkanaal in de DAC geselecteerd
kan worden door de laagste twee adresbits van de externe adresbus van de ADSP
2101 te koppelen aan de signalen AD1 en ADO van de DAC. Doordat deze bits voor
elk van de vier write_dac-poorten een andere combinatie vormen zal er steeds een
ander kanaal worden geselecteerd wanneer data naar een van deze poorten wordt
gestuurd.

De DAC is dubbel gebufferd. Dit betekent dat data die naar de DAC wordt gestuurd
in twee stappen wordt ingelezen. Eerst wordt data in een van de kanaalregisters van
de DAC ingelezen. Welke dit is wordt bepaald door de AD1 en ADO signalen. Het
inlezen van digitale inputdata gebeurt door het laag maken van het DACLD signaal.
Wanneer hierna het DACWR laag wordt gemaakt wordt de ingeladen digitale data
omgezet in analoge data en naar buiten gestuurd.

De adressen van de verschillende poorten zijn zodanig gekozen dat het DACLD
signaal met adresbit AD12 van de ADSP 2101 kan worden bestuurd en het DACWR
signaal met adresbit AD13. Dit gebeurt op de volgende manier. Een naar de DAC te
sturen datawoord wordt eerst weggeschreven naar een write_dac_ adres.
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Adresbit 12 wordt nu hoog (write_dac_ adressen beginnen hexadecimaal met 1) en
adresbit 13 wordt laag. Via enige logische poorten resulteert dit in het laag worden
van het DACLD signaal en de data wordt in een kanaalregister gezet dat werd
geselecteerd door de laagste twee adresbits van de bewuste write_dac_ poort. Hierna
wordt het data woord naar het adres van de poort load_dac_gestuurd waardoor
adresbit 13 hoog wordt en adresbit 12laag. Nu wordt via enige logische poorten het
DACWR signaallaag en wordt het in de DAC geladen datawoord omgezet en naar
buiten gestuurd.

Resumerend kan dus worden gezegd dat digitale data uit de ADSP 2101 via de data
lijnen D16-D23 wordt aangeboden aan de DAC en vervolgens dmv. het veranderen
van de waarden van adreslijnen AD, AI, A12 en A13 wordt ingeladen in een van de
vier kanaalregisters van de DAC en vervolgens wordt omgezet in analoge outputdata
van dat bewuste kanaal.

Voor de opbouw van het datageheugen leidt dit het tot het volgende. De
poortadressen kunnen door de ontwikkelsoftware met meer tot het vrije exteme
geheugen worden gerekend. Het is immers met de bedoeling, dat wanneer data
bljvoorbeeld naar een I/O poort wordt geschreven, de inhoud van het datageheugen
wordt gewijzigd. Dit betekent dat deze adressen geen deel meer kunnen uitmaken
van bijvoorbeeld databuffers. De reeds genoemde splitslng van het datageheugen in
drle delen is hier een direct gevolg van. In figuur 23 is een voorstelling van het
exteme datageheugen van de ADSP 2101 gegeven.
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Figuur 23: structuur van het externe datageheugen
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In de figuur zijn de delen van het externe data-geheugen, die zijn gereserveerd voor
de vier write dac adressen en het load dac adres en dus niet kunnen worden- - - -
gebruikt voor data-opslag, gearceerd weergegeven.

Tot slot moeten hier nog twee opmerkingen worden gemaakt:

- In het spraaksynthesesysteem, dat nu is gerealiseerd is de data opgeslagen in
EPROMS. Hierin kan nooit data worden geschreven. In principe is een splitsing van
het datageheugen nu dus niet noodzakelijk. Wanneer in de toekomst echter de
spraaksynthesesoftware in de ADSP 2101 wordt geprogrammeerd, kan het mogelijk
worden dat tijdelijke buffers voor bijvoorbeeld het ingangssignaal in het externe
datageheugen worden ondergebracht. In dat geval zal dit geheugen uit RAM chips
bestaan, waardoor de genoemde geheugensplitsing zeer zeker van belang is.

- Bet aansturen van een DAC op de beschreven wijze, kan problemen opleveren
wanneer vaak data naar het exteme datageheugen wordt geschreven. Het uitsturen
van de DAC gebeurt door enkele adreslijnen achtereenvolgens een bepaalde
waarde te geven. Naast de reeds genoemde adrescombinaties, eerst een write_dac_
adres en vervolgens load_dac--, zijn er nog een aantal andere combinaties te
bedenken, die hetzelfde effect hebben en die er de oorzaak van kunnen zijn dat
data onbedoeld door de DAC wordt uitgestuurd. Dit leidt dan weer tot fouten in
de geproduceerde synthetische spraak. Bij het overzetten van de geschreven
spraaksynthese-programmatuur naar de ADSP 2101 op het EZ-lab of op een
speciaal applicatieboard moet hier zeker rekening mee gehouden worden.

5.2.4. Ret programma SpeechOutput

In de voorgaande paragrafen is alle software beschreven, die nodig is om een file met
spraakdata afkomstig van het lPO, om te zetten in een file die gevuld is met samples
van het gesynthetiseerde spraaksignaal. Deze file kan in het externe datageheugen
van de ADSP 2101 worden geladen. Nu zal de enige routine worden beschreven die
reeds in assembly-code is geprogrammeerd: het programma SpeechOutput (SOP). Dit
programma zorgt ervoor dat de samples van het gesynthetiseerde spraaksignaal uit
het datageheugen worden gehaald en naar het analoge outputcircuit worden
gestuurd. De voornaamste taak van de spraakoutput routine "SOP" is hierbij het
synchroniseren van de acties van de langzame dataEPROM's van het exteme
datageheugen, de DAC van het outputcircuit en de ADSP 2101 zelf.
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De spraakdata is opgeslagen in drie delen van het datageheugen (zie figuur 23). Het
programma SOP ziet deze drie delen elk als een buffer. Een voor een wordt nu de
data uit de buffers gehaald en doorgestuurd naar het analoge outputcircuit. De wijze
waarop dit gebeurt is ook al in de vorige paragraaf besproken.

Bij het ophalen van de spraakdata uit de dataEPROM's wordt gebruik gemaakt van
de ingebouwde "wait-states" van de ADSP 2101. Zoals reeds besproken in
hoofdstuk 3 dienen deze wait-states om een dataEPROM met een lange toegangstijd
toch geschikt te maken voor gebruik met de snellere ADSP 2101.

Steeds wanneer de ADSP 2101 data opvraagt uit de EPROM wordt een aantal
machinecycli gewacht, afhankelijk van de instelling van de wait-states, tot de data
ook werkelijk beschikbaar is. Deze wait-states blijken in de praktijk bijzonder
belangrijk.. Het datageheugen bevindt zich op een aparte geheugenkaart. Dit leidt tot
een grote fysieke afstand tussen het datageheugen en de ADSP 2101. Dit levert een
extra vertraging op. Wanneer het aantal wait-states te klein wordt gekozen, levert dit
hiaten in het uitgesproken stukje spraak op. In de praktijk blijkt de synthetische
spraak het best te klinken wanneer per opgehaald spraaksample minimaal tien
instructiecycli wordt gewacht.

Wanneer de data is opgehaald, moet deze worden doorgestuurd naar het
outputcircuit. Ook dit moet met een bepaalde snelheid gebeuren. De oorspronkelijke
spraak is bemonsterd met een frequentie van 10kHz. Dit betekent dat de
spraaksamples ook met deze frequentie naar de DAC zullen moeten worden
gestuurd. De ADSP 2101 werkt echter met een interne klokfrequentie van 12.288
MHz. Dit leidt ertoe dat een vertraging moet worden gerealiseerd m.b.v. de in de
ADSP 2101 aanwezige timer. Deze timer genereert met een in te stellen regelmaat
interrupts. De interruptroutine zal er nu voor zorgen dat een sample naar het
outputcircuit wordt gestuurd.
De timer kan worden ingesteld door de registers lPERIOD en TSCALE een bepaalde
waarde te geven [Analog Devices, 1990b]. Deze waarden volgen uit de volgende
redenering:
De interne klokfrequentie van de ADSP 2101 van 12.288MHz moet worden omgezet
in een uitgangsklokfrequentie van 10kHz. Dit betekent dat om de 1229 klokcycli een
interrupt moet worden gegenereerd door de timer, waarbij een sample naar het
outputcircuit wordt gestuurd. De waarden voor TSCALE en lPERIOD volgen uit de
volgende formule
[Analog Devices,1990b]:

n = (TPERIOD+l) x (TSCALE+l)
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In deze formule moet n gelijk worden gesteld aan 1229. Wanneer nu voor TSCALE
de waarde 122 wordt gekozen, voIgt dat lPERIOD gelijk moet zijn aan 8,99.
Aangezien lPERIOD slechts discrete waarden kan bevatten krijgt hij de waarde 9. Dit
leidt tot een interrupt per 1230 klokcycli. De snelheid waarmee de samples van het
gesynthetiseerde spraaksignaal nu naar de DAC worden gestuurd, wordt daardoor
iets te laag. Dit heeft een nauwelijks hoorbare algehele verlaging van de toonhoogte
van de geproduceerde spraak tot gevolg. Dit probleem is eenvoudig op te lossen door
in het toekomstige zelf te ontwikkelen spraaksynthesesysteem de interne
klokfrequentie van de ADSP 2101 anders te kiezen, bijvoorbeeld exact 12MHz.

Naast het verzorgen van de synchronisatie van de verschillende onderdelen in het
spraaksynthesesysteem, is er nog een taak voor de routine SOP. De ADSP 2101 haalt
datawoorden uit het externe geheugen. Deze datawoorden bevatten alleen informatie
in het minst significante woord. De DAC is echter verbonden met de acht meest

significante datalijnen van de ADSP 2101.
Dit betekent dat het datawoord acht bits moet worden verschoven. Daarnaast
inverteert de ADSP 2101 het meest significante databit om een groter dynamisch
bereik van de output te verkrijgen [Lagerwerf, 1992]. Ook dit wordt door de routine
SOP teniet gedaan.

5.3. Resultaten

Nu zowel de hardware als de software van het spraaksynthesesysteem is besproken,
worden in deze paragraaf enige resultaten vermeld. Het blijkt dat de gesynthetiseerde
spraak, die door het spraaksynthesesysteem wordt voortgebracht perceptief goed is.
Aangezien dit in een schriftelijke verslaglegging moeilijk aan te tonen is, worden in
deze paragraaf verschillende spraaksignalen weergegeven in het tijddomein. Hierbij
wordt eerst het originele spraaksignaal in het tijddomein getoond. Vervolgens is een

weergave getekend van het spraaksignaal zoals dat eruit ziet wanneer dit op het IPO
wordt gesynthetiseerd m.b.v. het daar aanwezige VAX-systeem. Tenslotte wordt het

spraaksignaal getoond, zoals dat door het hier besproken spraaksynthesesysteem
wordt gegenereerd.

In figuur 24 is het spraaksignaal van de zin "Wanneer mag ik naar huis ?"
weergegeven in het tijddomein.

Het blijkt dat het gesynthetiseerde spraaksignaal, in zowel onze versie als de IPO

versie, het originele spraaksignaal redelijk benadert. De tekortkomingen van de LPC
techniek, zoals besproken in hoofdstuk 2 blijken duidelijk uit de figuur.
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Figuur 24 : het spraaksignaal van de zin "Wanneer mag ik naar huis ?" in he! tijddomein;
a: origineel, b: IPO-synthese, c: eigen synthese

Er zijn verschillen aanwijsbaar tussen origineel en de door ons gesynthetiseerde
versie. Deze verschillen zijn echter ook in het op het WO gesynthetiseerde
spraaksignaal terug te vinden. Voor een uitgebreider verklaring wordt dan ook
verwezen naar [Vogten, 1983/ pp. 69-92].

Wanneer de resultaten van de WO-synthese worden vergeleken met onze resultaten
dan valt een aantal zaken op. Er zijn geen verschillen in het verloop van de

grondtoonhoogte en de timing van stemhebbende en stemloze stukken spraak.. Ook
is het globale verloop van de arnplitudecontour vrijwel identiek. Over de verschillen
in details van het verloop van de arnplitudecontour, is overleg gevoerd met Dr. Ir.
1. Vogten van het IPO.
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Hij is degene die de spraaksynthesesoftware op het IPO heeft ontwikkeld. Uit dit
overleg bleek dat de genoemde verschillen waarschijnlijk worden veroorzaakt door
het verschil in rekennauwkeurigheid van de IPO VAX en onze PC en daarmee
samenhangende afrondfouten. Ret VAX-systeem op het IPO kan door zijn grotere
woordbreedte in bits veellanger doorrekenen zonder af te hoeven ronden, dan de
door ons gebruikte Pc. Aangezien bij LPC-analyse de waarden van voorafgaande
samples weer worden meegenomen bij de berekening van het volgende sample,
zullen de afrondfouten die hierdoor onstaan zich voortzetten, waardoor zichtbare
verschillen kunnen ontstaan tussen de resultaten, zoals die op het !PO worden
verkregen en onze resultaten. Ret feit dat de gesynthetiseerde spraaksignalen op de
belangrijkste punten, zoals grondtoonhoogte-verloop, globale amplitudecontouren de
timing van stemhebbende en stemloze stukken spraak gelijk zijn en de genoemde
verschillen bovendien geen perceptieve consequenties hebben, leidt volgens Dr. Ir.
L. Vogten tot de conclusie dat de geschreven spraaksynthese software in principe
geen fouten vertoont.

Teneinde de geschreven spraaksynthesesoftware te testen, zijn vele woorden en
zinnen gesynthetiseerd. Na al deze tests waren er slechts twee gevallen waarin het
resultaat perceptieve fouten bevatte. In het tijddomein waren deze fouten ook direct
terug te vinden.

In figuur 25 is het spraaksignaal van de zin "Ik moet naar de WC" weergegeven in
het tijddomein. In het gesynthetiseerde spraaksignaal, zoals dat met ons systeem
wordt geproduceerd, treedt een onregelmatigheid op in het verloop van de
grondtoonfrequentie bij ongeveer 0,95 s. Deze onregelmatigheid veroorzaakt in het
synthetische spraaksignaal een duidelijk hoorbare klik.

In het spraaksignaal, dat op het IPO gesynthetiseerd is, is dit probleem niet terug te
vinden. Een oplossing voor dit probleem is tot op heden nog met gevonden. De
originele file met spraakdata vertoont geen onregelmatigheden. Ook is dit probleem
slechts in een geval voorgekomen. Ret verloop van de grondtoonfrequentie is
afgezien van deze onregelmatigheid, in beide gesynthetiseerde spraaksignalen exact
gelijk. Navraag op het IPO gaf aan dat het probleem zou kunnen ontstaan door een
verschil in implementatie van de puisgenerator op het !PO en onze puisgenerator. Er
is echter nog niet onderzocht, waaruit deze verschillen bestaan en hoe het genoemde
probleem ontstaat. In de toekomst zal hier zeker nog aandacht aan moeten worden
geschonken.
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Figuur 25 : weergave van de zin "Ik moet naar de we" in het tijdomein;
a: origineel, b: IPO-synthese, c: eigen synthese

Voor een ander probleem is weI een oplossing gevonden. Dit probleem blijkt uit
figuur 26. Hierin is het gesynthetiseerde spraaksignaal van het woordje "twaalf"
weergegeven, zoals dat mer wordt gegenereerd.

Hier vallen heel duidelijk de stemhebbende pulsjes in de verder stemloze IfI op bij
ongeveer 540 ms. Deze fout bJijkt voort te komen uit een verkeerde stemhebbend
stemloos beslissing bij het vaststellen van de syntheseparameters op het IPG. In het
uiteindelijke spraaksignaalleidt deze fout tot een gepulseerd uitgesproken If!.
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Figuur 26 : het gesynthetiseerde spraaksignaal van het woordje "twaalj"

Navraag leerde dat dit probleem op het IPO wordt ondervangen door alle frames
waarvan de amplitude-factor beneden een bepaalde drempelwaarde ligt, als stemloos
op te vatten ook al geeft de VUV-parameter voor dat frame een stemhebbend frame
aan. Dit kan problemen, zoals hier geschetst, voorkomen.

Concluderend kan het volgende worden gezegd. Perceptief is de synthetische spraak
die wordt voorgebracht met het in dit verslag besproken spraaksynthese-systeem van
een goede kwaliteit. In het tijddomein zijn verschillen waarneembaar tussen de op
het IPO gesynthetiseerde spraak en de door ons gesynthetiseerde spraak. Uit overleg
met Dr. Ir. 1. Vogten van het IPO is gebleken dat deze verschillen op twee punten
na met voortkomen uit fouten in de spraaksynthese-software. Deze software dient
nog weI te worden aangepast om fouten in de oorspronkelijke stemhebbend
stemloosbeslissing en het wegvallen van enkele pitchpulsen te compenseren.
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6. Conc1usies en aanbevelingen

In dit verslag wordt ingegaan op de mogelijkheid om de Philips PCF 8200
spraaksynthesizer te vervangen door een Digitale Signaal Processor (DSP). De PCP
8200 blijkt hardwarematig een bron-filter model van het menselijk spraakkanaal te
implementeren. Een stukje spraak wordt verdeeld in frames met een lengte van 10ms.
Dit frame wordt volledig beschreven door vier bronparameters en tien filter
parameters. Het synthesefilter blijkt een analogie te vertonen met de, uit de wiskunde
bekende en op het Instituut voor Perceptie Onderzoek uitgebreid bestudeerde, Linear
Predictive Coding (LPC) techniek. Aangezien de DSP de PCF 8200 moet vervangen
wordt deze techniek in de DSP geprogrammeerd. De LPC-techniek blijkt echter zijn
beperkingen te hebben. Een nieuwe spraaksynthese-ontwikkeling, de Pitch
Synchronous Overlap and Add (PSOLA) methode, lijkt betere resultaten op te
leveren. De ontwikkeling van deze techniek staat echter nog in de kinderschoenen en
zal door praktische problemen, zoals b.v. de grote hoeveelheid benodigde
geheugenruimte door ons nog niet kunnen worden toegepast. Deze techniek moet
echter als een belangrijke optie voor de toekomst worden beschouwd.

De implementatie van de LPC-techniek en de gewenste toepassingsmogelijkheden
van de DSP leiden tot een negental selectiecriteria. Uit een klein marktonderzoek naar
beschikbare DSP's in het najaar van 1992, blijkt dat een groep van vier DSP's in
technische zin voldoen aan deze criteria. Uit deze groep wordt de ADSP 2101 van de
firma Analog Devices gekozen. Een ontwikkelsysteem op basis van deze DSP is
veruit het goedkoopst. Bovendien is in het verleden reeds ervaring met deze DSP
opgedaan [Lagerwerf, 1992], [Mathijssen, 1990]. Geziende stormachtige ontwikkeling,
die de DSP's doormaken op zowel het technische als het financiele vIal<, blijft het
echter raadzaam de DSP-markt in de toekomst nauwgezet te blijven volgen.

Er is op basis van de ADSP 2101 een spraaksynthesesysteem ontwikkeld. Invoer van
dit systeem wordt gevormd door een file waarin het te synthetiseren stuk spraak in
de vorm van syntheseparameters is opgenomen. De files zijn verkregen op het
Instituut voor Perceptie Onderzoek. De files worden toegevoerd aan een Personal
Computer. Deze PC voert m.b.v. speciaal geschreven spraaksynthesesoftware, de
spraaksynthese methode uit, zoals die in de PCF 8200 is gei'mplementeerd. Hierbij
worden de syntheseparameters uit de file omgezet in samples van het te
synthetiseren spraaksignaal. Deze samples worden in het externe datageheugen van
de ADSP 2101 geplaatst, waarna deze ervoor zorgt dat zij worden doorgegeven aan
een analoog uitgangscircuit, dat de synthetische spraak hoorbaar maakt.
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Het blijkt dat met het hierboven beschreven spraaksynthese-systeem in het algemeen
perceptief goede spraak voort te brengen is. Wanneer nu wordt bedacht dat ook op
technische gebied de ADSP 2101 voldeed aan de gestelde eisen, kan worden gesteld
dat de ADSP 2101 in principe de PCF 8200 kan vervangen.
De hardware en de software van het hier besproken spraaksynthese systeem moeten
nog op een aantal punten worden verbeterd.

Software:

- De spraaksynthesesoftware is nu germplementeerd op een Personal Computer. Na
de komst van een C-compiler moet deze worden overgebracht op de ADSP 2101.

- De filter parameters bestaan nu nog uit LPC- parameters. am manipulatie te
vergemakkelijken en de inzichtelijkheid van deze parameters te vergroten, moet
in de toekomst worden overgegaan op een filterbeschrijving in formanten en
bandbreedtes.

- Er moet een onafhankelijke ruisgenerator worden geprogrammeerd, die de file met
ruissamples als bron voor stemloze stukken spraak kan vervangen.

- In een testgeval is een fout in het grondtoonhoogte verloop van een
gesynthetiseerd stuk spraak geconsatateerd. De oorzaak van deze fout moet
worden opgespoord en in de software worden verbeterd.

- Bij het bepalen van de syntheseparameters op het IPO kunnen fouten in de
stemhebbend-stemloos bepaling optreden. In ons gevalleidt dit tot fouten in het
gesynthetiseerde spraaksignaal. Op het IPO worden deze fouten gecompenseerd
door aan te nemen, dat een stukje spraaksignaal met een amplitude beneden een

bepaalde drempelwaarde, als stemloos kan worden opgevat. Dit moet nog in de

hier besproken spraaksynthese-software worden opgenomen.

- De software zal moeten worden uitgebreid met een digitaal uitgangsfilter, zoals dat
ook op de peF 8200 aanwezig is. Dit filter moet hogere harmonischen in het
gesynthetiseerde spraaksignaal verwijderen.

- De datareductie-technieken, zoals die door de PCF 8200 worden toegepast, moeten
in de software worden opgenomen.
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Hardware:

- De ADSP 2101 bevindt zich nu op een EZ-Iab experimenteerboard. In de toekomst
zal een speciale applicatiegerichte DSP-kaart moeten worden ontworpen, waarop
zich de DSP bevindt.

- Op het EZ-Iab is nu een vier kanaals acht bits DAC aanwezig. Deze zal op de te
ontwerpen DSP-kaart moeten worden vervangen door een enkele DAC met een
minimale woordbreedte van elf bits. Hierbij moet worden gelet op een juiste wijze
van indirecte adressering van de DAC.

- De versterker van het analoge uitgangscircuit moet ook op de speciale DSP-kaart
worden ondergebracht.
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