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Samenvattinq

In het verleden z1Jn diverse methoden ontwikkeld
om de akoestische eigenschappen van een concertzaal
in de ontwerpfase reeds te voorspellen. Een veelgebruikte methode hiertoe is de analyse van een concertzaal.
Deze stage is gebaseerd op bi-aurale impulsresponsie-metingen in een 1 op 10 schaalmodel waarbij
gebruik is gemaakt van Pseudo-random bitreeksen. De
meetresultaten hebben een signaal-ruisverhouding van
ca. 40 dB bij een bandbreedte tot 16 kHz. Na convolutie met bi-aurale anechoide muziekfragmenten ontstaan
fragmenten die getoetst kunnen worden aan objectieve
kwaliteitseisen voor
concertzalen
die momenteel
gebruikt worden.
Het is gebleken dat de methode zeer wel bruikbaar is voor psycho-akoestisch onderzoek hoewel
artefacten in de geluidsfragmenten een belangrijke
rol spelen.
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1.

Inleiding

ontwerpers van concertzalen en andere gesloten
ruimtes waar akoestiek een belangrijke rol speelt,
hebben altijd veel belang gehecht aan het toetsen van
hun verwachtingen voor wat betreft de akoestische
eigenschappen van een zaal in de ontwerpfase. Een
veel gebruikte methode hiertoe is het analyseren van
een nauwkeurig schaalmodel.
Spandock [l] ontwikkelde in de jaren zestig een
methode waarbij muz iekfragmenten versneld ( overeenkomstig met de schaalfactor van het model) in het
model worden afgespeeld en opgenomen. Nadat de opnames herschaald zijn kan een luisteraar een indruk
krijgen van de invloed die de zaal heeft. Het model
wordt gevuld met stikstof om de demping in lucht te
corrigeren. Dergelijke metingen zijn door Y.Franken
[ 2] verricht aan het 1: 10 FAGO-model van de grote
zaal in het Frits Philips Muziek-centrum te Eindhoven
(zie ook bijlage 1).
Een andere mogelijkheid tot analyseren is met
behulp van convoluties van anechoide muziekfragmenten
met impulsresponsies van het model. Indien we ervan
uitgaan dat de geluidspropagatie in het model (alsook
in de zaal) te beschouwen is als een lineair systeem,
dan is de overdrachts-functie van het model volledig
besloten in zijn impulsresponsie.
Nu zijn er diverse methodes om de impulsresponsie te meten. De oorspronkelijke methode, waarbij
een impuls gegenereerd wordt met een pistool of
vonkgenerator (Funkenknall), heeft een slechte reproduceerbaarheid. Bovendien spelen niet-lineariteiten
(schokgolfbereik) en een slechte signaal-ruis verhouding een belangrij ke rol. Xiang/Blauert [ 3] voerde
een (digitale) meting in met behulp van pseudo-random
bitreeksen die bovengenoemde nadelen niet heeft. De
basis voor mijn stage zijn de impulsresponsie-metingen die Dr. Xiang heeft gemaakt van het eerder genoemde FAGO-model.
Uiteraard bezitten beide bovengenoemde methodes
voor- en nadelen; zo is de eerste methode (Spandock)
relatief eenvoudig van opzet. De opnameduur van de
fragmenten is vrijwel onbeperkt. De tweede methode
heeft een aanzienlijk betere signaal-ruisverhouding
hetgeen uitermate geschikt is voor psycho-akoestisch
onderzoek. Een duidelijk nadeel hier is de beperkte
duur van de fragmenten, veroorzaakt door een aanzienlijke (digitale) datastroom die opgeslagen en daarna
verwerkt moet worden. Wellicht dat in de toekomst
deze beperking minder relevant wordt.
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Tijdens miJn stage zal blijken hoe werkbaar het
is om met behulp van convoluties het model te analyseren en hoe geschikt de resultaten zijn voor psychoakoestisch onderzoek.
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Theoretische outline

2

Zoals in de inleiding reeds vermeldt kan een
lineair systeem volledig beschreven worden met zijn
impulsresponsie. In di t hoof stuk komt eerst de impulsresponsie aan het bod, vervolgens de anechoide
muziekfragmenten en het (discrete) convolutieproduct.
Tenslotte worden twee objectieve kwaliteitsgrootheden
genoemd om concertzalen te beoordelen.

De impulsresponsie

2.1

Interpretatie van de impulsresponsies
In deze paragraaf wordt weergegeven hoe de
impulsresponsie kan worden geinterpreteerd. We plaatsen een geluidsbron, die een impuls genereert volgens
6 (t 0 ) , op plaats .§. in de zaal en een luisteraar op
plaats i. De impulsresponsie vertegenwoordigt een
serie geluidsgolven die via verschillende 'soundpaths' de luisteraar treft. Het directe geluid (via
het directe path) arriveert als eerste op:
I

•

waarbij c de snelheid van geluid in lucht voorstelt.
De rechte strepen in de teller staan voor de sferische afstand. De intensiteit van het ontvangen geluid
is voornamelijk afhankelijk van de intensiteit van de
bron, demping van de lucht als functie van vochtigheid en afstand tussen bron en luisteraar en de
divergentie als omgekeerde functie van de gekwradrateerde afstand. Doordat het proces uiteraard bandbegrensd is zal de uitgezonden impuls uitgesmeerd
worden in de tijd.
Bij de overige soundpaths komen een of meerdere
reflecties tegen de wanden, vloer en plafond voor.
Het tijdsverschil tussen zenden en ontvangen van de
impuls is weer de lengte van het soundpath gedeeld
door de snelheid c. De intensiteit van het ontvangen
signaal wordt per reflectie nog eens verlaagd door
absorbtie in de wand.
Het blijkt dat deze absorbtie sterk frequentieafhankelijk is. Een gevolg hiervan is dat de 'kleur'
(timbre) van de reverb in een concertzaal beinvloed
wordt door de geometrie (per reflectie speelt de
frequentieafhankelijk van het wandmateriaal een rol)
en de gebruikte materialen (absorbtie-coefficienten)
in de zaal. Tevens wordt duidelijk waarom het bouwen
van een schaalmodel met de nodige zorgvuldigheid moet
gebeuren. De materialen in het model dienen zorgvulConvoluties met Xiangfiles
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dig geschaald te worden voor wat betreft de frequentie-afhankelijkheid van de absorbtie-coefficienten.
Meting van de impulsresponsie
Alrutz [ 4] introduceerde een methode waarmee,
met behulp van een pseudo-random binair signaal de
impulsresponsie van een systeem gemeten kan worden.
Met een schuifregister van q trappen wordt het signaal gegenereerd dat uit de binaire waarden 1 of -1
bestaat, zie figuur 1. De bitreeks m. aan de uitgang
is afhankelijk van de initiele waarden in schuifregisters maar is wel altijd een periodiek signaal. De
periode van de langst mogelijke bitreeks is L=2q-1
bi ts lang. Deze maxima al lange reeks wordt Maximum
Lenght Sequence (kortweg M-sequence) genoemd.

q binaire ldluifr'#slers
m

Figuur 1:Pseudorandom-generator
Deze M-sequence heeft de volgende twee eigenschappen:

L-1

E mi· mi•l = [-1L

R1m1=.

;sO

als 1 =OmodL]
elders

Hierin stelt ~ de autocorrelatiefunctie voor. Doordat de M-sequence bovenstaande eigenschappen heeft
heet hij pseudo-random. We definieren de impuls als:
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8 (

t) =[

1

0:S:

t<T]

o elders

Indien T klein genoeg is (Theorema van Shannon:
T~l/(2fmax>> dan is S(~)=l voor 0~~~2~f ~· In dit
geval is. ~~x de maximale frequentie voor ~ie een rol
speelt biJ net menselijk gehoor (ca. 20 kz).
Aan het systeem waarvan we de impulsresponsie
h(t) willen meten, in dit geval het schaalmodel,
voeren we het volgende signaal toe:

x (t) =

-

J; mjs (t-jT)

J•--

In de veronderstelling dat h(t) causaal is krijgen we
het uitgangssignaal volgens:
L-1

y(t) =

L mj· h[(t-jT)modI' J
j•O

waarin r=L· T de periodetijd van de M-sequence voorstel t. Door 'sampling' discretiseren we het uitgangssignaal y(t) tot
L-1

y[n]=y(n·T)=Emj·h[T(n-j)modLl

; n=0,1,2,··· ,L-1

j=O

waarin hj=h (T· j~) . We stappen nu over op matrixrekening en schrijven y=[y[OJ y[l] ··· y[L-1]] 1 en h
analoog. Het uitgangs-signaal wordt nu y=K·h met
K=[mij) en mij=mi+j-ZmodL" De impulsresponsie blijkt uit
het genormeerde vectorproduct:
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h=-1-N
L-1

-1.

y

Opnametechniek en egualisatie
Bij de opnames van Dr. Xiang is een miniatuur
torso gebruikt met nauwkeurig geschaalde oorschelpen
en oorkanalen. Twee condensator microfoons (1/8 inch,
B&K4130) zijn in het kunsthoofd (dummy head) geplaatst. Dit kunsthoofd kan een frequentiebereik aan
van 160 kHz. bij een signaal-ruisverhouding van 30
dB. Diverse metingen zijn verricht terwijl het model
gevuld is met zowel droge lucht alsook gevuld met
stikstof.
Om in het kunsthoofd geen mechanische immitatie
te hoeven maken van de trommelvlies-impedantie worden
de impulsresponsies nabewerkt met een filter (equalisatie). Het voert te ver hier dieper op in te gaan en
ik v,~rwijs graag naar [3:pg.70].

2.2

Opname van de anechoide muziekfragmenten

De anechoide
DENON-cd:

fragmenten

zijn afkomstig van de

Anechoid Orchestral Music Recording
by the OSAKA Philharmonic Orchestra
Alle fragmenten op deze CD zijn opgenomen in een zo
droog mogelijke studio. Door de wanden te bekleden
met
geluidabsorberend
materiaal
en
absorberende
schotten te plaatsen is de reverb tot een minimum
teruggebracht. De opnames z ij n gemaakt door middel
van het zogenaamde 'single-point miking plus auxiliary microphone'. Dit wil zeggen dater gebruik wordt
gemaakt van twee microfoons op een plaats in de
studio (vermoedelijk XY-opstelling) en enkele spotmicrofoons· die bij de instrumenten staan die een lage
geluidsintensiteit produceren. De gebruikte microfoons zijn B&K 4006 (omni-directional) gepositioneerd
boven het hoofd van de dirigent.
Deze positie komt redelijk overeen met de plaats
waar Dr. Xiang de weergever in het model heeft geplaatst (bijlage 1). De handleiding bij de cd is zeer
summier voor wat betreft de opname-technische gegevens en meer informatie dan hierboven staat ontbreekt.
Convoluties met Xiangfiles
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2.3

De convolutie

Zeals reeds eerder vermeldt kan een lineair
systeem volledig beschreven worden met ziJn impulsresponsie.
De ingangssignalen ziJn de anechoide
biaurale muziekfragmenten. Door convolutie van de
ingangssignalen met de impulsresponsie kan het ui tgangssignaal geconstrueerd worden. Hier doet zich
echter een probleem voor. De impulsresponsies zijn
gemeten als responsie van een mono-auraal signaal,
namelijk de impuls. Het is de vraag in hoeverre het
incorrect is om het linkerdeel van het ingangssignaal
te convolueren met de linker-impulsresponsie en
hetzelfde met het rechterdeel. Uitgaande van de
methode waarmee de anechoide opnames gemaakt zijn
(single point miking) mogen we aannemen dat het
linker- en rechter-deel van het ingangssignaal op
intensiteitsverschillen1> na vrijwel identiek zijn en
dat bovenstaande convolutie (links met links en
rechts met rechts) geoorloofd is. Een andere mogelijkheid zou zijn geweest om te convolueren met
alleen het linker- danwel het rechter-deel van de
geluidsfragrnenten. Nadeel hiervan is dan de scheefgetrokken balans, qua geluid-intensiteiten, van de
diverse instrumenten.
De samplefrequentie van zowel de impulsresponsie
als het ingangssignaal is 44.1 kHz. bij een resolutie
van 16 bits, hetgeen overeenkomt met de CD-norm. Deze
norm is gebaseerd op het maximale hoorbare frequentiebereik van 20kHz. en een dynamisch bereik van -90
dB. Voor een stereosignaal betekent dit een datastroom van 1.4 Megabit per seconde. De impulsresponsies duren ca. 1.5 seconde evenals de meeste van de
gebruikte anechoide ingangs-signalen. Het convolutieproduct van beide duurt aldus 3 seconde en beslaat
ruim twee maal 130000 puntjes. De convolutie volgens
de definitie:
N-l

y[n] =,Exli]h [n-i]
i•O

1)

Een controle hierop zou zijn de frequentiespectra van
beide kanalen van elkaar af trekken. Uiteraard dient
dan naast de amplitude ook de fase verrekend te warden.
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vergt N2 vermenigvuldigingen en optellingen. Efficienter is het om de zogenaamde FAST CONVOLUTION toe
te passen. In dit geval worden van zowel de impulsresponsie als het ingangssignaal de spectrale componenten berekend via een FFT, vervolgens vermenigvuldigd en terug getransformeerd. Volgens [7:pg.132] is
het aantal berekingen nu N*log(N), hetgeen in bovenstaand geval een aanzienlijke besparing van een
factor 25000 aan berekeningen geeft. Een methode van
snel transformeren is de zogenaamde mixed radix fast
fourier (MRFFT). Voor een uitgebreide beschrijving
van deze FFT verwijs ik naar [5] en volsta hier met
een samenvatting.
De complexe Fouriertransformatie:
N-1

X[k] =

E x[n]e

j~
N

n•O

is te schrijven als het vectorproduct X=Tx waarin T
een NxN matrix is met de elementen t =eJ< 2Tlcn/N). We
drukken N uit in zijn m priemfactoren vofgens:
N=N 1 ·N 2 · · ·Nm-1 ·Nm

en splitsen T nu op in:
T=P· Fm· Fm_,·· F 2 • F 1

waarin P een permutatie-matrix is en de matrices Fi
overeen komen met elke transformatie-slag corresponderend met de bijbehorende priemfactor Ni.
De permutatiefactor P is nodig omdat het getransf ormeerde resultaat X[k] in 'digit-reversed'
volgorde staat, met andere woorden; als voor x[n]
geldt dat
n=nm· Nm-1 · Nm· 2 · · · N2 · N1+· · · +n2 · N1+n 1
vinden we het getransformeerde resultaat op de plaats
n'=n·N·N···N
1
2
3
m-1 ·N+···+n
m
m-1 ·N+n
m m
De matrix
Fi kan
verder opgedeeld
worden , in F-=R-·
T.I
,
,
•
,
1
I
waarin Ri een d1agonaalmatr1x is met de twiddlefactoren en Ti weer gesplitst kan worden in N/N. identieke
vierkante sub-matrices die elk de matri~ van een
fouriergetransformeerde (orde Ni) bevat.De matrix R.
bevat, zoals gezegd, op zijn diagonalen de twiddlefa~
ctoren volgens
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en met

De rechte haken staan voor de grootste integer kleiner of gelijk aan de waarde tussen deze haken. In
elke Ti komen dus fasehoeken voor van 0,8,28,···,(Ni1) 8.

Interessant om de rekentij d af te schatten is
het aantal complexe vermenigvuldigingen. Het aantal
(complexe) vermenigvuldigingen voor de i-de slag is:
m

E

N(::-1) -

.l•l

(N-1)

J

De term (N-1) bevat de vermenigvuldigen met de fasehoeken die nul zijn en niet berekend hoeven te worden.
2.4

Objectieve kriteria

In het verleden hebben diverse onderzoekers zich
bezig gehouden met het omschrijven van zowel objectieve als subj ectieve kwali tei tsgrootheden die van
een zaal gemeten danwel berekend kunnen worden. De
eerste resultaten, gebaseerd op subjectieve grootheden, hebben het nadeel dat [6:pg.235]:
- de testpersoon geoefend moet zijn
- de korte reverb niet afdoende gemeten kan
worden.
Objectieve metingen hebben deze nadelen niet. Reichardt [6:pg.345] voerde het objectieve 'Klarheit der
Musik' in volgens:

1,•oaap

3

dt

C80 = lDlog-0- - t· p:l dt:
I.a-
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[dB}

In feite wordt de verhouding berekend tussen nuttig
en schadelijk signaalenergie van de reverb. Veel
onderzoekers geven echter de voorkeur aan een kwaliteitskriterium waar de scherpe grens van 80 ms. niet
in voorkomt. Jordan [6:pg.346) omzeilt deze grens met
het begrip 'Jordan-risetime' tr, volgens

Op het tijdstip t
z1Jn dus de 'directe-signaal'energie en de 'rev~rb'-energie, gezien over de hele
impulsresponsie, even groat. De impulsresponsies met
weinig reverb hebben dus een kleinere tr dan de responsies waarin veel reverb zit. Uiteraard is deze
Jordan-risetime sterk verwant aan de galmstraal (d.i.
de afstand waar direct- en galm-veld even sterk
zijn).

Convoluties met Xianqfiles
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3

ILS, LVS en an~ere programmatuur

Xiangfiles en anechoide fragmenten
De waarden in de Xiangfiles (impulsresponsies),
opgeslagen op de 3.5 inch schijfjes, zijn van het
type SINGLE. Na diverse typeconversies en het inlezen
in de VAX zijn het N-files met INTEGER-waarden. In
bijlage 2 zijn alle Xiangfiles (ook in spectrale
componenten) opgenomen. Duidelijk te zien is de
banddreedte tot 16kHz., overeenkomstig met paragraaf
2. 1. Tevens blijkt de signaal-ruisverhouding van 30
dB redelijk te kloppen. Ook is een 'boost' tussen 10
en 15 kHz. zichtbaar waardoor, naderhand, bleek dat
de fragmenten vrij schel klinken.
Nadat de anechoide muziekfragmenten in de VAX
zijn gelezen als N-files worden ze gesegmenteerd met
het programma SEGMENT (bij lage 3 .1) . Di t programma
kopieert een aantal blokken (een blok is 256 samples)
en laat vervolgens begin en einde van het fragment
logaritmisch aanzwellen cg. uitsterven. Een en ander
gebeurt vol gens de wet van Fechner: 'Sensation is
proportional to the log of the stimulus intensitymagnitude.'
Bijlage 2 bevat alle biaurale ge-equaliseerde impulsresponsies die door Dr. Xiang gemeten zijn.
Van belang is verder nog dat de eerste blokken
van alle files alleen maar nullen bevat. Ik heb de
lengte van alle Xiangfiles van (oorspronkelijk) 259
blokken terug gebracht naar 256 blokken van elk weer
256 samples (programma op bijlage 3.2). Dit is gedaan
om op de eerste plaats de omvang van de files terug
te dringen maar ook om de convolutie sneller te
maken. De MRFFT is immers het snelst bij een radix
van twee en het aantal puntjes waarover geconvolueerd
wordt is nu 2• 256 2=2 17 • De speelduur die overeenkomt
met deze drie blokken is 3• 256/ ( 44100) = 1. 74• 10· 2
(s) noem ik t 0 en speelt een rol bij de beschouwing
van de directe-weglengte.
Convolutie van lange files
In eerste instantie heb ik getracht de convolutie uit te voeren met het modulaire software-pakket
ILS. Na veel moeite (en tijd) bleek dat dit op een
eenvoudige manier niet mogelijk was voor files met
een omvang van ca. 66000 samples. Ook het IPO-pakket
LVS kon een dergelijk lange convolutie niet aan. Wel
bleek het ILS-pakket uitstekend geschikt om muziekfragmenten te tonen op het scherm of af te drukken op
papier.
Convoluties met Xiangfiles
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Met behulp van een NAGFLIP-procedure (bijlage 4)
heb ik het programma CONV_ST (bijlage 3.3) geschreven. In dit programma worden de impulsreponsie,
linker- en rechter-signaal, voor een gegeven plaats
in de zaal ingelezen evenals het bi-aurale muziekfragment. Vervolgens wordt gecontroleerd of het in
alle gevallen bemonsterde data betreft en de bemonsteringsfrequentie
overeenkomt.
Hierna
vol gt
de
dubbele convolutie; eerst wordt het linker deel van
de impulsresponsie geconvolueerd met het linker deel
van het signaal en vervolgens hetzelfde met de rechterkant. De convolutie gebeurt door de NAGFLIP-procedure C06EKF, die werkt volgens de MRFFT uit paragraaf
2.3.
Als resultaat z1Jn er nu twee N-files, met
INTEGER-waarden, die dusdanig geschaald dienen te
worden dat de 16-bit DAC maximaal uitgestuurd wordt
om de quantisatie-ruis te minimaliseren. Hiertoe
wordt de grootste absolute waarde uit beide files
gezocht en gebruikt om beide files te normeren.
Tevens is er nog een laatste type-conversie van
REAL*8 naar INTEGER*2 voor een correcte werking van
de gebruikte LVS-procedures die de het in- en uitlezen van de N-files verzorgt.
De convolutie is uitgevoerd tussen 4 muziekfragmenten en 6 impulsresponsies. Onderstaande matrix
geeft weer hoe ik de N-files heb benoemd. Overigens
is bij de luistertests alleen gebruik gemaakt van
convoluties van de anechoide fragmenten PlS en P2S.
anechoide muziekfragmenten
impulsresponsie
BINOl.EQU
BIN02.EQU
BIN04.EQU
BIN05.EQU
BINll.EQU
BIN19.EQU

PlS

P2S

P3S

P4S

FlOl

F201
F202
F204
F205
F211
F219

F301
F302
F304

F401
F402
F404
F405
F411
F419

Fl02
Fl04
Fl05
Flll
Fll9

F305
F311
F319

De berekening van de convolutie van een binauraal
signaal duurt circa 1 minuut en 20 seconden, afhankelijk van het aantal gebruikers van het VAX-systeem.
Klarheit der Musik en Jordan rise-time
De objectieve grootheden 'Klarheit der Musik' en
'Jordan rise-time' worden berekend in het programma
ANALYSE (bijlage 3.4). In dit programma wordt eerst
de Xiangfile ingelezen. Voor alle Xiangfiles geldt
Convoluties met Xianqfiles
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dat de eerste sample-waarden nul zijn. Het aantal
nullen dat de werkelijke impulsresponsie voorafgaat
is afhankelijk van de plaats in de zaal; immers de
vrijeweg-lengte verschilt per plaats. Deze nullen
dienen niet meegenomen te worden in de berekening van
genoemde grootheden. In het programma wordt daarom
aangegeven welke eerste sample-waarde ongelijk aan
nul is. We noemen dit tijdstip tdp (dp=direct path)
en de berekeningen worden nu uitgevoerd vanaf deze
sample. Voor de werkelijke vrije-weglengte moeten we
uiteraard ook t 0 meerekenen. Het onderstaande schema
geeft van alle impulsresponsies de 'Klarheit der
Musik' c80 , 'Jordan rise-time' t en de tijd die nodig
is om de vrije weg (direct path) te overbruggen tdp:

Xiangfile:

t~... ( s)

CAn

BIN0lL.EQU

0.0152

17.76

0.0069

BIN0lR.EQU

0.0156

03.72

0.0568

BIN02L.EQU

0.0126

13.18

0.0281

BIN02R.EQU

0.0127

10.34

0.0380

BIN04L.EQU

0.0276

15.58

0.0075

BIN04R.EQU

0.0279

01.62

0.0751

BIN05L.EQU

0.0273

09.43

0.0354

BIN05R.EQU

0.0274

05.24

0.0496

BINllL.EQU

0.0569

02.33

0.0699

BINllR.EQU

0.0572

-00.30

0.0826

BIN19L.EQU

0.0602

-01. 81

0.0945

BIN19R.EQU

0.0601

04.82

0.0544

( dB)

t,. (s)

tabel 1:analyse-resultaten Xiangfiles
Ter controle kunnen we nu kijken hoe groot de
vrije-weglengtes zijn; ze zijn in tabel 2 opgenomen.
Deze werkelijke lengte bepalen we door de snelheid
van geluid door lucht (c~340 (m/s)) te vermenigvuldigen met (t0+tdp) .
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Positieno:

l,.,..(m}

01

11

02

10

04

15

05

15

11

25

19

26

tabel 2:berekende vrije-weglengtes
De vrije-weglengtes zijn zonder meer realistisch
(bijlage 1). Wel is opvallend dater grote verschillen zitten in c80 (en ook tr) ten opzicht van verschillende plaatsen in de zaal maar ook ten opzichte
van het linker- en rechter-deel van dezelfde impulsresponsie. Oat de KlarheitsmaB afneemt achter in de
zaal is duidelijk; het directe signaal neemt af
(divergentie en demping in lucht) en de reverb gaat
overheersen.
Het duidelijke verschil tussen links en rechts
bij met name BIN0l.EQU en BIN04.EQU is onverklaarbaar
en zou er niet mogen zijn. Ik heh gecontroleerd of
deze afwijking is ontstaan door verkeerd schalen bij
een van de conversies die nodig is geweest om de
Xiangfiles in de VAX te laden. Dit is echter niet het
geval en er blijkt al een aanzienlijk verschil tussen
maximale amplitude in de impulsresponsie tussen links
en rechts (zie ook bijlage 2). Dit verschil is ook op
de orginele schijfjes van Dr.Xiang aanwezig.

Voorbereiding op luistertests
Het programma BALANCE (bijlage 3.5) berekend de
energie-inhoud van het linker- en rechter-kant van
een geconvolueerd muziekfragment en herschaalt het
dusdanig zodat de energie-inhoud aan beide kanten
gelijk wordt en de DAC maximaal wordt uitgestuurd.
Hierdoor neemt ui teraard de quantisatieruis toe aan
een kant maar deze toename valt in het niet omdat de
signaal-ruisverhouding in de Xiangfiles niet meer dan
30 dB bedraagt. De fragmenten worden gebalanceerd om
te voorkomen dat de luistertests triviaal worden en
een testpersoon de fragmenten herkent aan een scheve
balans.
Convoluties met Xiangfiles
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4.

De luistertests

De doelstelling van de luistertests is na te
gaan of er verschil hoorbaar tussen convoluties van
eenzelfde muziekfragment met verschillende impulsresponsies. Een interessante vraag is in hoeverre een
samenhang ontdekbaar is tussen de score-percentages
en verschillen in de Klarhei tsmaB c80 of de Jordanrisetime tr tussen de beide stimuli (althans van de
bijbehoerende impulsresponsie).
De methode van testen gebeurt volgens de zogenaamde AB-methode. Dit wil zeggen dat de testpersoon
twee stimuli te horen krijgt en vervolgens aangeeft
in welke volgorde de stimuli afgespeeld zijn. Vooraf
aan elke serie krijgt de proefpersoon enkele 'oefentests' (ca. 5 trials) om te horen welke volgorde bij
welke knop zit. Het aantal trails is klein gehouden
om de proefpersoon minder kans te geven om te beslissen op basis van artefacten. Over deze artefacten zal
ik verderop nog uitwijden.
De totale luistertest bestaat uit tien series
van elk 10 a 15 trials. De series zijn in te delen in
drie categorien. De eerste categorie (no. 1,2 en 3)
zijn test tussen twee stimuli met duidelijk verschillende C~- De tweede categorie (no. 4,5,6 en 7) betreft juist stimuli van impulsresponsies die gemeten
zijn vlak bij elkaar. Bij de derde categorie (no. 8,9
en 10) zijn de stimuli de impulsresponsies zelf in
plaats van een geconvolueerd muziekfragment.
Al snel bleek uit de hoge score-percentages het
triviale karakter van de luistertest. Het aantal
proefpersonen is dan ook klein gebleven, namelijk
drie. De resul ta ten staan in tabel 3 .1 tot en met
3.3.
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#

stimulus#l

stimulus#2

trials

% correct

1

Fl0l.BAL

F119.BAL

15

100

2

F201.BAL

F211.BAL

15

100

3

F104.BAL

F119.BAL

10

100

4

F201.BAL

F202.BAL

20

100

5

Fl0l.BAL

F102.BAL

20

95.0

6

F202.BAL

F205.BAL

20

100

7

F102.BAL

F105.BAL

20

100

8

BIN0l.EQU

BIN02.EQU

10

100

9

BIN02.EQU

BIN05.EQU

10

100

10

BIN02.EQU

BIN04.EQU

10

100

tabel 3.1:testresultaten proefpersoon A

#

stimulus#l

stimulus#2

trials

% correct

1

Fl0l.BAL

F119.BAL

15

93.3

2

F201.BAL

F211.BAL

15

53.3

3

F104.BAL

F119.BAL

15

100

4

F201.BAL

F202.BAL

15

46.7

5

Fl0l.BAL

F102.BAL

15

100

6

F202.BAL

F205.BAL

15

100

7

F102.BAL

F105.BAL

15

53.3

8

BIN0l.EQU

BIN02.EQU

15

100

9

BIN02.EQU

BIN05.EQU

15

86.7

10

BIN02.EQU

BIN04.EQU

15

100

tabel 3.2:testresultaten proefpersoon B
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#

stimulus#l

stimulus#2

trials

% correct

l

FlOl.BAL

Fll9.BAL

15

100

2

F201.BAL

F2ll.BAL

15

93.3

3

Fl04.BAL

Fll9.BAL

15

86.7

4

F20l.BAL

F202.BAL

15

80

5

FlOl.BAL

Fl02.BAL

15

100

6

F202.BAL

F205.BAL

15

93.3

7

Fl02.BAL

Fl05.BAL

15

93.3

8

BINOl.EQU

BIN02.EQU

15

100

9

BIN02.EQU

BIN05.EQU

15

100

10

BIN02.EQU

BIN04.EQU

15

100

tabel 3.3:testresultaat proefpersoon C

Artefacten in de geconvolueerde fragmenten
De score bij de luistertests is over het algemeen hoog en duidt aan dat de verschillen tussen alle
paren stimuli goed te horen is. Uit opmerkingen van
de proefpersonen blijkt dat veel fragrnenten artefacten bevatten. Twee duidelijke artefacten zijn:
1) Fll9.BAL: reverb schuift van rechts naar links
2) F202.BAL: distorsie aan het einde van fragment
In bijlage 2 is, met name artefact 1, duidelijk
zichtbaar. Het staartje van BIN19L.EQU is forser (qua
amplitude) dan het staartje van BIN19R.EQU.
Op zoek naar het ontstaan van deze artefacten
heb ik bekeken of wellicht de convolutie niet correct
was omdat de NAGFLIP-procedure onvoldoende nauwkeurig
zou zijn. Ik heb hiertoe een convolutie uitgevoerd
volgens de directe convolutie:
N-1

y[n] =
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Na ruim 14 uur rekenwerk bleek dat de resulterende Nfile exact hetzelfde was als het resultaat van de
NAGFLIP-procedure, met het enige verschil dat het
totale fragment een sample verschoven was (aftrekken
van beide files moet tot een file met nullen leiden).
Bij verder zoeken en vooral luisteren bleek dat de
artefacten reeds aanwezig zijn in de Xiang-files. Met
name in de staartjes van deze files zitten veel
herkenbare onzuiverheden (in de vorm van felle klikjes). De score bij de luistertests metals stimuli de
impulsresponsies is dan ook op een enkele keer na
100%.
Hoewel nu duidelijk is dat de keuzes van de
proefpersonen niet alleen gebaseerd is op zaken als
de lengte, intensiteit en timbre van de reverb maar
ook op artefact en ben ik toch van mening dat het
verschil tussen diverse impulsresponsies (en convolutie-producten daarvan) duidelijk hoorbaar is. Ook
Y. Franken concludeert een intense reverb op positie
19 in de zaal hetgeen bovenstaande subjectieve uitspraak versterkt •
. Het is interessant om bijvoorbeeld de staartj es
van'de impulsresponsies te onderdrukken en de convoluties opnieuw uit te voeren. Een groot deel van de
artefacten zou hiermee verdwijnen en wellicht is dan
een betere beschouwing mogelijk van de genoemde
begrippen C80 en tr.
Opmerkelijk is tevens dat, met name bij proefpersoon Ben C, de scores bij vergelijkingen tussen
fragmenten F2* lager zijn dan bij vergelijkingen
tussen Fl*. Met enige voorzichtigheid (het aantal
trials is klein en de score-verschillen zijn ook
klein) zou men kunnen concluderen dat de testresultaten afhankelijk zijn van het soort fragmenten waartussen vergeleken wordt. Zo is Fl* een orkestrale
slag terwijl F2* minder percussief is. Ik ben van
mening dat het beluisteren van percussieve muziekfragmenten in een zaal (of in dit geval via convoluties met impulsresponsies uit een model) het meest
duidelijk de kenmerken van deze zaal blootlegt.
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4.

vergeliiking van twee analyse-methodes

In de inleiding worden enkele verschillen genoemd tussen de methode van Spandock (stage van
Y.Franken) en de methode van Xiang/Blauert. In figuur
2 staat een FFT van een fragment van de bandopnamen
van Y.Franken en een FFT van hetzelfde fragment
vol gens Xiang/Blauert. Het bl eek dat de bandopnames
van Y. Franken een terts te hoog klonken. Di t zou
betekenen dat de bandsnelheid incorrect geschaald zou
zijn met een factor 2 1112 tot de macht 4 (= 1.2599).
Door een slimme true met de samplesfrequentie is dit
opgelost.
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figuur 2.1: FFT methode Spandock
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figuur 2.2: FFT methode Xiang
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0

Het frequentie gebied dat Y. Franken beschouwd
heeft gaat tot maximaal 2.4 kHz. [2:samenvatting]. De
signaal-ruisverhouding moet in figuur 2.1 dan aflezen
worden over dit frequentiebereik. Duidelijk zichtbaar
is het verschil in signaal-ruisverhouding ten gunste
van de methode van Xiang. Ook de veel grotere bandbreedte is duidelijk.
DAT-bandje
Alle resultaten en bron-files zijn opgenomen op een
DAT-bandje. Bijlage 5 bevat een lijst met de opgenomen fragmenten.

Convoluties met Xiangfiles

20

6.

Conclusies en aanbevelingen

Uit de resultaten is gebleken dat verschil
hoorbaar is tussen de geconvolueerde fragmenten
corresponderend met verschillende plaatsen in de
zaal. Met name een vergelijking van de reverb tussen
een plaats voor in de zaal (bijvoorbeeld positie l of
2) en een plaats achter in de zaal (plaats 11 of 19)
is erg triviaal.
Er is geen duidelijk verband gevonden tussen de
score-percentages en een verschil tussen Ceo of tr van
de impulsresponsies van waaruit de bijbehorende
stimuli zijn ontstaan. Door diverse artefacten zijn
de meetresultaten ontkracht, zeker bij stimuli corresponderend met plaatsen in de zaal die dicht bij
elkaar liggen (zoals positie 1,2,4 en 5).
Deze stage onderstreept nog eens de verschillen
tussen de twee genoemde methodes om een model te
analyseren. De methode van Spandock heeft een slechte
signaal-ruisverhouding en een beperkte bandbreedte.
Y. Franken bereikte een SNR van ca. 30 dB bij een
bandbreedte van 2.4 kHz. De methode van Xiang-Blauert
heeft daarintegen een SNR van ca. 40 dB bij een
bandbreedte van 16 kHz, maar ook het nadeel dat de
beschouwde fragmenten kort van duur moeten zijn door
de aanzienlijke datastroom.
Een vervolg van deze stage zou zijn metingen te
verrichten in de werkelijke zaal en de resultaten te
vergelijk~n met de resultaten uit deze stage. Hieruit
zou dan moeten blijken in hoeverre het model respresentatief is voor de werkelijke situatie.
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Dit program.ma snijdt fragmenten uit een serie samples
en vermenigvuldigt het fragment met een omhullende
(exponentiele) functie die het begin en eind van het
fragment afspitst.
PROGRAM segment !edit N-files
implicit none
integer*4 n,ivar,inalf,lblkl,leng,band,
*nfxstidr,idrn1(131072),dn,dnn,nn,offset,bb
integer*2 AQ(256),loff,nl,n2,stat
real*8 WINDOW(131072),aa,ab
byte nam1(64),nam2(64)
nl•inalf('filename sampled data:
','N:',naml)
n2•inalf('filename aangemaakt fragment:','N:',nam2)
lblkl•nfxstidr(naml,idrnl)
if(lblkl .EQ. 0) stop 'sampled data-file does not exist'
call ropen(naml,lblkl,1,1)
call rridrn(l,idrnl)
100 print *, 'Geef fragment-lengte (blocks): '
read *,leng
print *, 'Geef aanlooptijd (•aflooptijd) in puntjes: '
read *,band
print *,'Geef positie eerste fragment-puntje: '
'
read *,offset
call rread(l,AQ,offset)
do n•l,leng
call rread(l,AQ,256)
do nn•l,256
dn•(n-1)*256+nn
WINDOW(dn)•AQ(nn)
enddo
enddo
do dn•l,band
ab-FLOATJ(dn-1)/FLOATJ(band)
aa-(DEXP(ab)-1)/1.691234498014874
WINDOW(dn)-aa*WINDOW(dn)
bb•256*leng-dn+l
WINDOW(bb)-aa*WINDOW(bb)
enddo
·

c

Schrijf fragment weg in file
idrnl(6)•leng
call flcreate(nam2,0,l,stat)
call ropen(nam2,0,2,-1)
if (stat .NE. 0) stop 'can not create file'
call rwrite(2,idrnl,256)
do nn•l,leng
do n•l,256
dn•(nn-1)*256+n
AQ(n)•WINDOW(dn)
enddo
call rwrite(2,AQ,256)
enddo
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call rclose{l,ivar)
call rclose{2,ivar)
end
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c
c
c
c
c
c
c
c

Dit programma kort de Xiang-files in van 259 blocks tot
256 blocks. Dit is mogelijk omdat de eerste 12 blocks
van alle Xiang-files enkel nullen bevatten.
Werkwijze behandeling Xiang-files:
1) Omzetten met behulp van PMAXN (FOR010.DAT)
2) Inkorten met dit programma
3) Optioneel: !LS-compatible maken met INI
4) convolueren met muziekfragment
PROGRAM short

implicit none
integer*2 inalf,nl,n2,n,stat,lblkl,A(256),
*pro,lblk2,B(3072)
integer*4 nfxstidr,idrn1(128),idrn2(128)
byte nam1(64),nam2(64)

c

Get names in- and output-file
nl•inalf('Xiang-filename :','N:',naml)
n2•inalf('filename output:','N:',nam2)
lblkl•nfxstidr(naml,idrnl)
print *,'filelenght from ',lblkl,' to 256 ••• (blocks)'
if(lblkl .NE. 260) stop 'This is not a Xiang-file'
if(lblkl .EQ. 0) stop 'File does not exist'
call flcreate(nam2,0,1,stat)
if(stat .NE. 0) stop 'failed in creating file'
call ropen(naml,lblkl,1,1)
call ropen(nam2,0,2,-1)
call rridrn(l,idrnl)
idrn1(6)•257
call rwrite(2,idrnl,256)

c

Read 3 blocks filled with zero
call rread(l,B,768)

c

Read 256 blocks filled with IR-information
do n•l,256
pro•(l00*n/256)
print *,pro,' %'
call rread(l,A,256)
call rwrite(2,A,256)
enddo
call rclose (1,stat)
call rclose (2,stat)
end
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c
c
c
c

COPYRIGHT IPO,1993
This program convolutes long N-files (total number of datapoints
up to 2**17 points) with the NAGFLIB:C06EKF procedure
P. Schroder, Institute for Perception Research, 29.03.1993::15.30

c

REAL*8 ARITHMETIC

PROGRAM conv stereo
implicit none
integer*2 AQ(256),AQR(256)
integer*4 nl,n2,n3,n4,n5,n6
integer•4 lblkl,lblk2,lblk3,lblk4,lblk5,lblk6
integer*4 idrn1(128),idrn2(128),idrn3(128),idrn4(128)
integer*4 idrn5(128),idrn6(128)
integer*4 ivar,inalf,n,nn,dn,nfxstidr,mx,stat,statr
real*8 IR(132000),SO(132000),IRR(132000),SOR(l32000)
real•8 maxx,fac
byte nm1(64),nm2(64),nm3(64),nm4(64),nm5(64),nm6(64)
print*,'please wait ••• ,
c

Clean-up variabelen
do n•l,132000
IR(n)•0.0

SO(n)•0.0
IRR(n)•0.0

SDR(n)•0.0
enddo
do n•l,128
AQ(n)•0
AQ(2*n)•0
AQR(n)•0
AQR(2*n)•0

idrnl(n)•0
idrn2(n)•0
idrn3(n)•0
idrn4(n)•0
idrnS(n)•0
idrn6(n)•0
enddo
c

c
c
c

Get input-files and create output-file
nl•inalf('filename IR
left :','N:',nml)
n2•inalf('filename sampled data left :','N:',nm2)
n3•inalf('filename output-data left :','N:',nm3)
n4•inalf('filename IR
right:','N:',nm4)
nS•inalf('filename sampled data right:','N:',nmS)
n6•inalf('filename output-data right:','N:',nm6)
lblkl•nfxstidr(nml,idrnl)-1
lblk2=nfxstidr(nm2,idrn2)-l
lblk4•nfxstidr(nm4,idrn4)-1
lblkS•nfxstidr(nmS,idrnS)-1
if(lblkl .NE. lblk4) stop 'left and right IR do not match'
if(lblk2 .NE. lblkS) stop 'left and right SO do not match'
Check on left convolution
call flcreate (nm3,0,1,stat)
call flcreate (nm6,0,1,statr)
if(lblkl .EQ. 0) s~op 'left IR file does not exist'
if(lblk4 .EQ. 0) stop 'right IR file does not exist'
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t

if(lblk2 .EQ. 0) stop 'left SD file does not exist'
if(lblkS .EQ. 0) stop 'right SD file does not exist'
if(stat .NE. 0) stop 'can not create left output-file'
if(statr .NE. 0) stop 'can not create right output-file'
call ropen(nml,lblkl,1,1) 1 logical unit IR-file• 1
call ropen(nm2,lblk2,2,1) 1 logical unit SD-file• 2
call ropen(nm3,0,3,-l)
1 logical unit left outputfile • 3
call ropen(nm6,0,4,-1)
! logical unit right outputfile • 4
c

Read header input-files and check on equal sample-frequency

call rridrn(l,idrnl)
call rridrn(2,idrn2)
lblkl•idrn1(6)
lblk2•idrn2(6)
if(idrn1(62) .NE. idrn2(62)) stop 'sample-freq. do not match'
if(idrn1(61) .NE. idrn2(61)) stop 'sample-freq. do not match'
print*,'Lenght IR:',lblkl,' blks (samples only)'
print*,'Lenght SD:',lblk2,' blks (samples only)'
lblk3•lblkl+lblk2
mx•256•lblk3
print*,'File-lenght output: ',lblk3,' blks (samples only)'
if(mx .GT. 132000) stop 'too many sampled data-points'
if(idrn1(63) .NE. -32000) stop 'left IR-file not sampled data'
if(idrn2(63) .NE. -32000) stop 'left SD-file not sampled data'
if(idrn4(63) .NE. -32000) stop 'right IR-file not sampled data'
if(idrn5(63) .NE. -32000) stop 'right SD-file not sampled data'
c

Header specification for left output-file
idrn3(6l)•idrnl\61)
idrn3(62)•idrn1(62)
idrn3(63)•-32000
idrn3(66)•-32768
call rwrite(3,idrn3,256) !write header to left output-file

c

Write input-files in arrays IR and SD
do nn•l,lblkl
call rread(l,AQ,256)
do n•l,256
dn•(nn-1)•256+n
IR(dn)•DBLE(AQ(n))

enddo
enddo
do nn•l,lblk2
call rread(2,AQ,256)
do n•l,256
dn•(nn-1)•256+n
SD(dn)•DBLE(AQ(n))
enddo
enddo
print*,'reading input-files (left) ok - convoluting left'
mx•l31072
c

Convolute with NAGFLIP
stat•0
call C06EKF(l,SD,IR,mx,stat)
if(stat .NE. 0) stop 'error in convoltion - C06EKF'
print*,'convolution completed'
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call rclose(l,ivar)
call rclose(2,ivar)
C

C

C
C

C

c

Check on right convolution
call ropen(nm4,lblk4,1,1)
call ropen(nmS,lblkS,2,1)
Read header input-files and check on equal sample-frequency
call rridrn(l,idrn4)
call rridrn(2,idrn5)
lblk4•idrn4(6)
lblkS•idrn5(6)
if(idrn4(62) .NE. idrn5(62)) stop 'sample-freq. do not match'
if(idrn4(61) .NE. idrn5(62)) stop 'sample-freq. do not match'
lblk6•lblk3
Header specifications for right output-file
idrn6(6l)•idrn1(61)
idrn6(62)•idrn1(62)
idrn6(63)•-32000
idrn6(66)•-32768
call rwrite(4,idrn6,256) !write header to right output-file

Write input-file in arrays IRR and SDR
do nn•l,lblk4
call rread(l,AQ,256)
do n•l,256
dn•(nn-1)*256+n
IRR(dn)•DBLE(AQ(n))

enddo
enddo

do nn•l,lblkS
call rread(2,AQ,256)
do n•l,256
dn•(nn-1)*256+n

SDR(dn)•DBLE(AQ(n))

enddo
enddo
print*,'reading input-files (right) ok - convoluting right'
c

Convolute again with NAGFLIP
stat•0
call C06EKF(l,SDR,IRR,mx,stat)
if(stat .NE. 0) stop 'error in convolution - C06EKF'
print*,'convolution completed'

c

Get max-peak to scale for optimal 16bit DAC
maxx-o.o

do nn•l,mx
if(ABS(SD(nn)) .GE. maxx) maxx•ABS(SD(nn))

if(ABS(SDR(nn)) .GE. maxx) maxx•ABS(SDR(nn))

enddo
fac-32766.0/maxx
c

And write output-arrays in files OUT
do nn•0,lblk3-1
do n•l,256
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dn•nn*256+n
AQ(n)•IIDNNT(fac*SD(dn))
AQR(n)•IIDNNT(fac*SDR(dn))
enddo
call rwrite(3,AQ,256)
call rwrite(4,AQR,256)
enddo
call
call
call
call

rclose(l,ivar)
rclose(2,ivar)
rclose(3,ivar)
rclose(4,ivar)

1000 end
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~

.

c

c

., ...

COPYRIGHT IPO,1993

This program analyses Xiang-impulsresponses.
PROGRAM analyse

implicit none
integer*2 AQ(256)
integer*4 ivar,inalf,nl,n2,n3,
*stat,lblkl,offs
integer*4 nfxstidr,idrnl(128),idrn2(128),
*idrn3(128),nn,dn,mx,ovflow,n
real*8 IR(l31072),HPOW,TPOW,POW,C
byte naml(64),nam2(64),nam3(64)
c

print*,'please wait .•. '
Clean-up variabelen
do n•l,131072
IR(n)•0.0

enddo
do n•l,128

AQ(n)•0
AQ(2*n)•0

idrnl(n)•O
enddo

c

Get input-file
nl•inalf('filename IR
:','N:',naml)
lblkl•nfxstidr(naml,idrnl)-1
if(lblkl .EQ. 0) stop 'input-file does not exist'
call ropen(naml,lblkl,1,1) 1 logical unit IR-file • 1

c

Read header input-file
call rridrn(l,idrnl)
print*,'Lenght IR:',lblkl,' blks (samples only)'
if(idrn1(63) .NE. -32000) stop 'IR-file no sampled data'

c

Write input-files in arrays IR
do nn•l,lblkl
call rread(l,AQ,256)
do n=l,256
dn•(nn-1)*256+n
IR(dn)•DBLE(AQ(n))

enddo
enddo

call rclose(l,ivar)
C

Find first not-zero-valued sample in IR
n2•0
SO n2•n2+1
C•IR(n2)*IR(n2)
if(C .LT. 0.5) goto 50
print*,'First not-zero value at sample-number: ',n2
print*,'With value:
',IR(n2)
print*,'Enter offset: '
read*,offs
n3•3528+offs
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c

Calculate power in IR after 80 ms
TPOW•0.0

do n•l,256*lblkl
TPOW•IR(n)*IR(n)+TPOW
enddo
c

Calculate power up to 80ms(inc. offset)
POW•0. 0

do n•l,n3
POW•IR(n)*IR(n)+POW
enddo
print *,'Total power app.: ',TPOW/(DBLE(lblkl)*32767.0*256.0)
print *,'Power (80ms) app.: ',POW/(DBLE(lblkl)*32767.0*256.0)
c

c

Calculate rise-time (Jordan)
HPOW•0.0
n•0
200 n•n+l
HPOW•HPOW+IR(n)*IR(n)
if(HPOW .LT. 0.S*TPOW) goto 200
print*,'Jordan rise-time: ',DBLE(n)/44100.0,' s.'
Calculate Klarheitmass der Musik
C•POW/(TPOW-POW)
C•l0*DLOG(C)
print*,'Klarheit der Musik: ',C,' dB'
1000 end
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c
c
c
c

Dit program.ma herschaalt van een stereo N file beide kanalen
(links en rechts) zodanig dat de energie-Inhoud
(over de hele periode dat het signaal duurt) voor beide kanalen
hetzelfde is.

c

MAX. NUMBER OF BLOCKS STEREO-N-FILE • 512

c
c

REAL*8 ARITHMETIC

C

C

P. Schroder, Institute for Perception Research, 29.03.1993::15.30
PROGRAM balance
implicit none
integer*2 AQ(256),AQR(256)
integer•4 nl,n3,n4,n6
integer*4 lblkl,lblk2,lblk3,lblk4,lblk5,lblk6
integer•4 idrnl(l28),idrn3(128),idrn4(128)
integer*4 idrn6(128)
integer•4 ivar,inalf,n,nn,dn,nfxstidr,mx,stat,statr
real*8 IR(l31072),IRR(l31072)
real•8 maxx,fac,RMS,RMSR,EQ,Xl,X2
byte nm1(64),nm3(64),nm4(64),nm6(64)
print*,'please wait•••'

C

Clean-up variabelen
do n•l,131072
IR(n)•0.0
IRR(n)•0.0

enddo
do n•l,128
AQ(n)•0
AQ(2*n)•0
AQR(n)•0
AQR(2*n)•0
idrnl(n)•0
idrn3(n)•0
idrn4(n)•0
idrn6(n)•0
enddo
C

Get input-files and create output-files
nl•inalf('filename unzipped N:file (left) :','N:',nml)
n4•inalf('filename unzipped N:file (right) :','N:',nm4)
n3•inalf('create
N:file (left) :','N:',nm3)
n6•inalf('create
N:file (right) :','N:',nm6)
lblkl•nfxstidr(nml,idrnl)-1
lblk4•nfxstidr(nm4,idrn4)-1
call flcreate (nm3,0,1,stat)
call flcreate (nm6,0,1,statr)
if(lblkl .EQ. 0) stop 'left N:file does not exist'
if(lblk4 .EQ. 0) stop 'right N:file does not exist'
if(stat .NE. 0) stop 'can not create left output-file'
if(statr .NE. 0) stop 'can not create right output-file'
call ropen(nml,lblkl,1,1) ! logical unit left-file • 1
call ropen(nm4,lblk4,2,1) ! logical unit right-file • 2
call ropen(nm3,0,J�-1)
! logical unit left outputfile • 3
! logical unit right outputfile • 4
call ropen(nm6,0,4,-1)
lblk3•lblkl
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c

Read header input-files
call rridrn(l,idrnl)
call rridrn(2,idrn4)
if(idrn1(63) .NE. -32000) stop 'N-file not sampled data'
if(idrn4(63) .NE. -32000) stop 'N-file not sampled data'

c

Header specification for left output-file
idrn3(6l)•idrn1(61)
idrn3(62)•idrnl(62)
idrn3(63)•-32000
idrn3(66)•-32768
idrn3(6)•idrn1(6)
call rwrite(3,idrn3,256) !write header to left output-file
call rwrite(4,idrn3,256) land right output-file
RMS•0.0
RMSR•0.O

c

Write input-files in arrays IR and IRR
do nn•l,lblkl
call rread(l,AQ,256)
call rread(2,AQR,256)
do n•l,256
dn•(nn-1)*256+n
IR(dn)•DBLE(AQ(n))
IRR(dn)•DBLE(AQR(n))
RMS•RMS+IR(dn)*IR(dn)
RMSR•RMSR+IRR(dn)*IRR(dn)

enddo
enddo
EQ•DSQRT(RMS/RMSR)

maxx•O.O
print*,'vermogen links: app. ',RMS,' pixels'
print*,'vermogen rechts: app. ',RMSR,' pixels'
print*,'egualisatie-factor: ',EQ
c

Scale for optimum 16bit DAC
do n•l,256*lblkl
if(DABS(IR(n)) .GE. maxx) maxx•DABS(IR(n))
if(DABS(EQ*IRR(n)) .GE. maxx) maxx•DABS(EQ*IRR(n))
enddo
fac-32766.0/maxx
print*,'max. value: ',maxx

c

And write output-arrays in files OUT
do nn•O,lblk3-2
do n•l,256
dn•nn•256+n
AQ(n)•IIDNNT(IR(dn)*fac)

AQR(n)•IIDNNT(IRR(dn)*fac*EQ)
enddo
call rwrite(3,AQ,256)
call rwrite(4,AQR,256)
enddo
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call
call
call
call

rclose(l,ivar)
rclose(2,ivar)
rclose(3,ivar)
rclose(4,ivar)

1000 end
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C06-Summation o/Series

C06EKF

C06EKF - NAG FORTRAN Library Routine Document
NOTE: before using this routine, please read the appropriate implementation document to chect the interpretation of Hid itoliciud
terms and other implementation-dependent details. The routine name may be precision-dependent.

I.

Purpose
C06EKF calculates the circular convolution or correlation of two real vectors of period N.
(No extra workspace is required.)

2.

Specification
C
C

3.

SUBROUTINE CO6EKF (JOB. X. Y. N, IFAIL)
INTEGER
JOB. N, IFAIL
real
X(N).Y(N)

Description
This routine computes:
if JOB = I, thediscreteconvolutionofx and y, defined by:
N-1

zk
·

if JOB

•

=

= j=O
L

N-1

X·Yk-·
J

J

= j==O
L

xk_.y.;
J J

2, the discrete correlation of xand ydefined by:
N-1

wk=

I:

j-0

x.yk+·
J

J

Here x and y are real vectors, assumed to be periodic, with period N, i.e.
xj = xj ± N = xj ± ZN = ... ; z and ware then also periodic with period N.
Note: this usage of the terms 'convolution' and 'correlation' is taken from [ 1]. The term
'convolution' is sometimes used to denote both these computations.
If i, y, zand w are the discrete Fourier transforms of these sequences,

i.e.

i

k -

~

%\ X [-i 2~k] •
exp

etc.

= \}N. ik. yk
wk = \fN. fk. yk

then zk
and

( the bar denoting complex conjugation).
This routine calls the same auxiliary routines as C06EAF and C06EBF to compute discrete
Fourier transforms, and there are some restrictions on the value of N.

4.

References
BRIGHAM, E.O.
The Fast Fourier Transform.
Prentice-Hall, 1973.
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DAT-bandje

Alle geconvolueerde resultaten
z1Jn opgenomen op een bijbehorend
opgenomen fragmenten zijn:
FRAGMENT 1:

IMPULSRESPONSIES
BIN0l.EQU
BIN02.EQU
BIN04.EQU
BIN05.EQU
BINll.EQU
BIN19.EQU

FRAGMENT 2:

ANECH. MUZIEKFRAGMENTEN
PlS
P2S
P3S
P4S

FRAGMENT 3:

CONVOLUTIEPRODUCTEN
Fl0l
F102
F104
F105
Flll
F119
F201

en bron-files
DAT-bandje. De

F419

FRAGMENT 4:

GEBALANCEERDE CONV.PRODUCTEN
Idem als fragment 3, echter
betreft het nu gebalanceerde
convolutie-producten.

FRAGMENT 5:

FRAGMENT VAN Y.FRANKEN
Dit fragment is hetzelfde
als Fl*, het is echter
afkomstig van de tapes
van Y. Franken.
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