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Samenvatting 

Atal heeft in 1983 een methode voorgesteld om een spraaksignaal op te 
delen in elkaar overlappende "gebeurtenissen", de zogenaamde "temporele de
compositie". De "gebeurtenissen" zijn te relateren aan bewegingen van het 
spraakkanaal naar en van een bepaalde articulatorische doelpositie, en worden 
beschreven door doelfuncties en -vectoren. 

In dit onderzoek is gekeken naar de fonetische relevantie van de resultaten 
van de decompositie, waarbij verschillende ingangsparameters zijn gebruikt. 
Een maat voor deze relevantie was het percentage gevallen waarin bij elke klank 
precies een doelfunctie gevonden werd. Bij het gebruik van spectrale ampli
tudecoefficienten als ingangsparameters bleek dat percentage rond de 70% te 
liggen. Formanten als ingangsparameters gaven een percentage van 73% te 
zien. Eerder onderzoek met log-area's had een resultaat van 67%, dat ale goed 
beschouwd wordt. 

Orn perceptief na te gaan hoe goed de gevonden doelfuncties en -vectoren het 
oorspronkelijke signaal beschrijven is getracht om dat signaal te resynthetiseren, 
uitgaande van de doelfuncties en -vectoren. Dat bleek niet mogelijk vanwege bet 
feit dat in het hele proces van analyse en decompositie de fase van het signaal 
steeds verwaarloosd werd. 



Inhoudsopgave 

Inhoud 

Samenvatting 

1 lnleidlng 

2 Spraakanalyse en -synthese 
2.1 Inleiding ......... . 
2.2 Het bron-filter model .. . 
2.3 De bepaling van bet filter met behulp van lineaire predictie 
2.4 Schatting van de parameters van het filter 
2.5 De LPC-analyse in de praktijk . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 Temporele decompositie 
3.1 Inleiding ....... . 
3.2 Theorie ....... . 
3.3 De keuze van parameters. 

4 Het onderzoek 
4.1 Inleiding .............. . 
4.2 Opzet van het onderzoek ..... . 

4.2.1 De onderzochte parameters 
4.2.2 De analyse ....... . 

4.3 De resultaten van het onderzoek 
4.4 Resynthese van bet signaal 
4.5 Conclusie . . . . . . . . . . 

Referenties 

A De resynthese van bet signaal 

11 

i 

1 

3 
3 
4 
5 
5 
6 

8 
8 
8 

10 

11 
11 
11 
11 
12 
13 
16 
17 

18 

20 



Hoofdstuk 1 

lnleiding 

Het onderzoek naar menselijke en, daarmee samenhangend, computerspraak is de 
laatste jaren in opmars. In Nederland heeft het zogenaa.mde SPIN-project (Sti
mulerings Projectteam Informatica Nederland) dit jaa.r een budget van zes miljoen 
gulden gekregen voor de ontwikkeling van een compleet spra.a.ksynthesesysteem, en 
in samenwerking met Philips en Siemens wordt aan het IPO bij de Akofon-groep on
derzoek gedaan voor het zg. SPICOS project, een groot project voor bet a.na.lyseren, 
interpreteren en produceren van spraak met behulp van computers. 

In het ka.der van een onderzoek naar instrumenten voor spraaka.nalyse heh ik een 
stageonderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van spectra.le parameters a.ls ingang 
voor temporele decompositie. Dit is een procedure die ontworpen is voor datare
ductie, maar erg bruikbaar is voor het onderzoeken van de temporele structuur van 
een spraa.ksigna.al. 

In hoofdstuk twee zal worden gekeken naa.r de manier waa.rop de parameters 
verkregen worden, de L.P.C. analyse. Dit is een methode om een spraa.ksignaal te 
analyseren, waarbij uitgegaan wordt van een bron-filter model van de menselijke 
spraakorga.nen. Deze methode levert parameters welke opgeslagen en later gebruikt 
kunnen worden voor de analyse en eventuele resynthese van het spraaksignaa.l. Er 
za.l worden ingegaa.n op het bron-filtermodel en enige mathematische a.chtergronden 
van de L.P.C. analyse. 

Omdat de opsla.g van de parameters veel computergeheugen kost heeft Atal [1] 
enkele ja.ren geleden een methode voor data.reductie voorgesteld, die hij temporele 
decompositie heeft genoemd. Beha.lve datareductie blijkt deze methode ook een in
strument te leveren om een de tijdstructuur van een spraakuiting te kunnen a.na.ly
seren, en op die manier fonetisch relevante eenheden zoa.ls fonemen te onderscheiden. 
De temporele decompositiemethode komt in hoofdstuk drie a.an bod. 

In het vierde hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de onderzochte parameters, 
de opzet van het onderzoek en de resultaten erva.n. Orn perceptief na. te gaan 
hoe goed de via. de temporele decompositie verkregen doelfuncties en -vectoren het 
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Hoof dstuk 1. lnleiding 2 

oorspronkelijke signaal beschrijven is getracht het signaal te resynthetiseren. Ook 
hiervan wordt in hoofdstuk vier een beschrijving gegeven. 



Hoofdstuk 2 

Spraakanalyse en -synthese 

2.1 Inleiding 

Spraakanalyse en -synthese zijn gebieden die zich in een groeiende belangstelling 
mogen verheugen. Omdat spraak voor mensen een communicatiemiddel is dat uiter
mate geschikt is waar snelheid van belang is, of waar de handen niet vrij zijn, zou 
computerspraak een belangrijk hulpmiddel voor de toekomst kunnen zijn. 

Verder is spraakanalyse een belangrijk hulpmiddel voor de fonetiek, daar 
men op die manier kan onderzoeken hoe memielijke spraak werkt. Een analyse
resynthesemethode is de zogenaamde L.P.C. analyse, waarbij uitgegaan wordt van 
een bron-filter model ( figuur 2.1). 

Figuur e.1: Vereenvoudigd bron-filter model voor de productie van apraakgeluid. Het 
bronaiguat1I wi>r.dt bepaald door drie parameters : d.e herhalingafrequentie /o van de 
impulsen, de atem/stemloosparameter V /UV en de versterkingsfactor G. Het filter 
is samengesteld uit een cascade van 2e.orde deelfilters. De parameters van ieder filter 
zijn aangeduid met afstemfrequenties F/c en bandbreedtes B/c. 

3 
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2.2 Het bron-filter model 

Voor de beschrijving va.n spraa.kgeluid onderscheiden we een gtluidsbron, en een filter 
waardoor het brongeluid wordt gekleurd. Dit model heet het bron-filter model. In de 
normale spraak zijn er twee typen brongeluiden : atembandtrillingen voor productie 
van stemhebbende klanken, en ruisgeluid voor stemloze spraakklanken. Het filter 
wordt gevormd door de mond-keelholte. Hier wordt het bronsignaal z6 vervormd, dat 
er in het spectrum van de spraakklank gebieden van relatief hoge energiedichtheid te 
onderscheiden zijn (zie figuur 2.2). Deze relatieve maxima (zg. formanten) zijn met 
name karakteristiek voor afzonderlijke klinkers en tweeklanken. Ook in de analyse 
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Figuur f!.f!: Voorbeeld van de golfvorm van het woordje debabe (/d11baba/}. Eronder 
staan de golfvorm van de klinker /a/, en het spectrum ervan. In het spectrum staan 
de formanten aangegeven {Fl • FS}. 

en resynthese van spra.ak ma.a.kt men gebruik van het bron-filter model (zie figuur 
2.1). Het model bestaa.t hier uit een geluidsbron wa.a.rmee zowel een harmonisch 
signa.al a.ls ruis opgewekt kan worden, en een hogere orde filter da.t de kleuring van 
het geluid voor zijn rekening neemt. 



Hoofdstuk £. Spraakanalyse en -synthese 5 

2.3 De bepaling van bet filter met behulp van lineaire 
predictie 

De parameters voor het filter worden bepaald via een methode die lineaire predictie 
genoemd wordt. In het algemeen kan een (discreet) signaal Sn beschouwd worden 
als de uitgang van een systeem met een onbekend {discreet) ingangssignaal Un, z6 
dat de volgende relatie geldt : 

p q 

Sn= - L a1csn-k + g L b,un-l, bo = 1 (2.1) 
k=l l=O 

waarbij a1c, b1, en 9 de parameters van het hypothetische systeem zijn. Volgens ver
gelijking 2.1 zijn de uitgangssignalen Sn een lineaire functie van de ingangssignalen 
Un en de voorga.ande uitgangssigna.len. Dus Sn is voorapelbaar uit lineaire combi
naties van voorafgaande in- en uitgangssigna.len. Vandaar de naam lineaire predictie 
(LPC betekent Linear Predictive Coding). 

In het frequentiedomein wordt de overdracht van het filter gegeven door : 

H(z) - g 
- 1 + 'C"'P z-k wk=l a1c 

(2.2) 

Hierbij is g een versterkingsfactor. Het filter wordt door H(z) volledig bepaald. 
Deze manier van beschrijven heet het all-pole model, vanwege het feit dat de over
dracht door z'n polen beschreven wordt. 

2.4 Schatting van de parameters van bet filter 

We veronderstellen nu dat het ingangssignaal totaal onbekend is. We kunnen het 
uitgangssignaal Sn nu a.Ileen bij benadering voorspellen uit een lineair gewogen som 
van voorgaande bemonsteringen. Noemen we deze benadering van het signaal Bn, 

dan gaat vergelijking 2.1 over in : 

p 

Bn = - L a1csn-k· 
k=l 

(2.3) 

De fout tussen de geschatte waarde Bn en de werkelijke waarde 8n wordt dan gegeven 
door: 

p 

en= Sn - Bn =Sn+ L akBn-k• (2.4) 
k=l 

Het getal en wordt het foutsignaal of ook het residu genoemd. We bepalen nu 
de parameters van het filter via de kleinste kwadraten methode, waarbij we de 
totale kwadratische £out E = Ee~ minimaliseren op het oneindig lange interval 
-oo < n < oo. Daartoe stellen we: 
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BE 
-=O, 
oai 

1 :::; i $; p. 

Het voorgaande stelsel gaat dan vervolgens over in : 

p 

L a1cR(i - k) -R(i), 
A:=l 

waarbij : 

00 

R(i) = L SnSn+i 
n=-oo 

6 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

de autocorrelatiefunctie van het uitgangssignaal Sn is. De minimale, totale 
kwadratische fout Ep wordt nu : 

p 

Ep = R(0) + L a1cR(k) (2.8) 
A:=l 

Ook a.ls Sn slecbts over een beperkte tijdsduur bekend is, is deze metbode toe te 
passen. Daarvoor moet Sn wel eerst met een vensterfunctie vermenigvuldigd worden, 
zodat de waa.rden voor n < 0 en n > N nu] zijn. De autocorrelatiefunctie 2.7 gaat 
dan over in : 

N-i 

R(i) = L 8n8n+i (2.9) 
n=O 

Er zijn verscbillende zuinige en sta.biele a.lgoritbmen om uit de voorgaande 
vergelijkingen de parameters a1c te bepalen. Verder is aa.n te tonen da.t de ver
sterkingsfactor g ge]ijk is aan : 

p 

y2 = Ep = R(0) + L a1cR(k) (2.10) 
A:=l 

De hierboven beschreven methode van LPC-ana.lyse beet de a.utocorrelatiemetbode 
en geeft (in tegenstelling tot a.ndere methodes) altijd een stabiel filter : a.He polen 
van H(z) in vergelijking 2.2 liggen binnen de eenbeidscirkel in bet complexe vla.k, en 
de a.utocorrelatiecoefficienten R(i) in vergelijking 2.9 zijn definiet positief. [2,5,8,11]. 

2.5 De LPC-analyse in de praktijk 

Met bebulp van de LPC-ana.lyse kunnen nu de polen van de overdrachtsfunctie 2.2 
berekend worden. De in bet onderzoek toegepaste progra.mma.tuur verdeelde het 
signaal in frames met een duur van 25 ms, die telkens 10 ms verscboven zijn. De 
bemonsteringsfrequentie was 10000 Hz, er werden per frame 10 of 16 a1c parameters 
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bepaald, samen met de versterkingsfactor g, de V /UV - parameter, en de bronfre
quentie F0 . Al deze gegevens werden opgeslagen in zogenaamde a/p-ftles. 

Het is mogelijk om de ftlterparameters om te rekenen in andere parameters die 
het filter ook beschrijven. Viswanathan en Makhoul II3J hebben een aantal pa
rametersets die hiervoor in aanmerking komen beschreven. De gebruikte program
matuur slaat de parameters op in de a/p-files, en doet dit naar wens in de vorm 
van ak-parameters (de polen van een ke orde filter), p/q-parameters (de polen van 
een cascade van -;k tweede-orde filters), r-parameters (reflectiecoefficienten) of F /B
parameters (formanten en bandbreedtes) in zogenaamde a/p-files. Uitgaande van 
deze flies kunnen dan verdere bewerkingen uitgevoerd worden. 
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Temporele decompositie 

3.1 Inleiding 

De spraakparameters zoals ze door de LPC-analyse geleverd worden bevatten nog 
een grote hoeveelheid redundante informatie. Een gevolg hiervan is dat spraakpro
ductie met behulp van deze parameters een hoge communicatiesnelheid van een 
computer vereisen, samen met een hoge opslagcapaciteit. Temporele decompositie 
biedt een mogelijkheid om zuiniger te coderen. Omdat de temporele decompositie 
informa.tie geeft over de temporele opbouw van een spraaksignaal kan de methode 
ook gebruikt worden voor de analyse van fonetisch relevante elementen in het signaal. 

3.2 Theorie 

De productie van spraak gebeurt in tijdsintervallen van variabele lengte. Er zijn 
articulatorische bewegingen die vrij traag zijn, maar er zijn er ook die relatief snel 
zijn. Uniforme bemonstering van spraak is dus niet erg efficient. Atal It] heeft in 
1983 een methode voor economischer codering van LPC-parameters voorgesteld, de 
zg. temporele decompositie. Dit is een procedure om na de LPC-ana.lyse, uit de 
continue vera.ndering van spraa.kpa.rameters discrete eenheden van variabele lengte 
te berekenen. De opslag van deze eenheden biedt een zuiniger mogelijkheid om 
spraak te coderen da.n de opslag van LPC-parameters. Verder geven deze eenheden, 
de zg. a.rticulatorische doelfuncties, of weegfuncties, een indicatie van de temporele 
opbouw van een spraa.ksignaal. 

Articulatorische fonetiek beschouwt spraak a.ls een opeenvolging van overlap
pende "bewegingen". De overlap zorgt voor de karakteristieke overgang tussen 
fonemen. Dit resulteert in de bewegingen van het mond-keelholte kanaal (tong, 
lippen ed.) van de ene articulatorische positie naa.r de andere, tijdens het uitspreken 
van een woord (zie figuur 3.1). In de temporele decompositie wordt elke articula
torische doelpositie beschreven door een doelvector, ai(k), en de beweging zelf door 

8 
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cl b a b 

Figuur 8.1: Schtmatischt wttrgatit tian at sta.nd 110.n Att mond-lcttlAolttlca.naal tij
dtns dt spraalcuiting debabe (/dababa/). 

een tijdsafhankelijke dotlfunctie t/>1:(n) (zie figuur 3.2). Elke functie t/>1:(n) is slechts 
in een relatief kort tijdsinterval ongelijk aan nul. De aanname van Atal is nu dat 

I I \ \ \ 
~~ 

~H-~~:91~--rt-
3 b, b~ ~ b, b4 8 

f ,· •'""''" : 1- 71 loe -FEE·-88 1:::(•'-':0t 

Figuur 9.J!: Voorbeeld tian de indeling tian de spraakuiting debabe {/d.ababa/} in 

doelfuncties t/>1:(t) en de bijhortnde a.koestischt dotlvectortn ii1:. 

we de met behulp van de L.P.C. analyse verkregen spraakparameters y,(n) kunnen 
benaderen door een lineaire combinatie van doelvectoren en -functies : 

m 

!li(n) = L a,(k)4>k(n) 1 ~ i ~ p. (3.1) 
k=l 

Hierbij ism bet totale aantal articuJatorische bewegingen in de spraakuiting, en p het 
aantal parameters dat bij de bemonstering bepaald wordt. Als we vergelijking 3.1 
inverteren, dan krijgen we elke 4> als lineaire combinatie van de ingangsparameters 
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y. Bepalen we van de matrix y de principale componenten u met behulp van een zg. 
singuliere waarden decompositie, dan krijgen we een datareductie door de A meest 
significante waarden te gebruiken in plaats van y : 

A 

</>(n) = L)iui(n). (3.2) 
i=l 

Omdat iedere c/>-functie een beweging naar, en daarna van, een bepaalde doelpositie 
weergeeft, moet hij "compact" zijn in de tijd. Dit wil zeggen dat elke c/>-functie 
lange tijd nul is, nabij het doel geleidelijk een wordt, en vervolgens weer afneemt tot 
nul. De waardes Ui in vergelijking 3.2 zijn bekend, en de waardes bi moeten nu z6 
berekend worden, dat </>(n) aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Verschillende 
methodes hiervoor zijn gepubliceerd door Atal [l], en van Dijk-Kappers en Marcus 
14]. Marcus en van Lieshout [10] bespreken de nadelen van de methode van Atal. 

3.3 De keuze van parameters 

Omdat de temporele decompositie iets zegt over de tijdstructuur van een spraa.ksig
naal is bet door keuze van een goede pa.rameterset mogelijk om de methode te ge
bruiken voor de analyse van spraak in fonetisch relevante eenheden. Voor een goede 
pa.rameterset geldt dan dat de door temporele decompositie gevonden weegfuncties 
een fonetische relevantie hebben. Viswanathan en Makhoul [13] hebben een aantal 
parametersets voor de LPG-analyse voorgesteld. Atal [l] heeft de temporele decom
positie voorgesteld als methode voor datareductie, gebruik makend van log-area's. 
Benning [3] heeft log-area's, area's, en reflectiecoefficienten op hun bruikbaarheid 
voor temporele decompositie onderzocht. 

In dit onderzoek is gekeken naa.r de bruikbaarheid van een tweetal spectra.le 
parameters. Als ma.at voor de bruikbaarheid geldt het percentage van de gevallen 
waarin een foneem door precies een weegfunctie weergegeven wordt. Voor de log
area parameters was dat percentage rond de 67%, dat als goed beschouwd wordt. 
De spectra.le parameters in dit onderzoek, zijn spectra.le amplitudecoefficienten, en 
formanten. Daar geen van beide parameters snelle variaties in de tijd vertonen, werd 
verwacht dat ze goed bruikbaar zouden zijn als hulpmiddel voor het detekteren van 
fonemen in een spraaksignaal. 



Hoofdstuk 4 

Het onderzoek 

4.1 Inleiding 

Het bron-filter model beschouwt het mondkanaal als een filter dat het bronsignaal 
van de stembanden kleurt. Dat wil zeggen dat bij elke articulatorische positie van 
het mondkanaal een specifiek spectrum hoort. Nadat via een LPC-analyse de over
drachtskarakteristiek van het filter bepaald is, kunnen via een Fouriertransformatie 
de amplitudecoefficienten van dit spectrum berekend worden. Ook kunnen na de 
LPC-analyse, uitgaande van autocorrelatiecoefficienten, formanten en bandbreedtes 
bepaa.ld worden die het filter beschrijven. De zo verkregen amplitudecoefficienten 
en formanten kunnen als ingang van een temporele decompositie gebruikt worden. 

4.2 Opzet van bet onderzoek 

4.2.1 De onderzochte parameters 

De parameters in dit onderzoek zijn spectrale parameters. Als eerste zijn de am
plitudecoefficienten onderzocht. De LPC-analyse verdeelt het signaal in frames met 
een duur van 25ms die telkens !Oms verschoven worden. Voor elk frame worden 
de ak•waarden uit vergelijking 2.2 bepaald. Deze waa.rden beschrijven de temporele 
overdrachtskarakteristiek van het filter ( uit het bron-filter model). Een discrete 
Fouriertransformatie van deze waarden geeft k amplitudecoefficienten die de spec
trale overdrachtskarakteristiek van het filter beschrijven. Deze komt dan overeen 
met het spectrum van het signaal. In het onderzoek zijn de waarden k = 10 en 
k = 16 gebruikt. 

In het tweede onderzoek zijn formanten gebruikt a.ls parameters. Hier is de 
formantanalyse methode van Willems !I4j toegepast. Deze methode gebruikt een 
zogena.amde split Levinson recursie om een set van vijf formantfrequenties met bij
horende bandbreedtes te berekenen, en heeft als voordeel boven andere methodes 
da.t onder a.lie omsta.ndigheden vijf waa.rden gevonden worden. Het programma. dat 

11 
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op deze methode gebaseerd is schrijft de formant frequenties in een data-file zodat 
ze direct in te lezen zijn voor de temporele decompositie. 

4.2.2 De analyse 

In navolging van eerder onderzoek van onder andere Benning [3] waarbij area-, log
area-, en reflectiecoeffi.cienten werden bekeken, is de temporele decompositie uitge
voerd op een aerie van 47 zogenaamde CVC-woorden (Consonant, Vokaal, Conso
nant). De CVC-woorden bestaan uit een korte klinker a, i of o, omsloten door de 
medeklinkers b, p, l of m. Ten behoeve van een stabiele klankomgeving warden de 
zo verkregen lettergroepen voorafgegaan door een /do/-klank (klinkt als "de" in "de 
boom") en gevolgd door een /a/ ( dit is een zogenaamde schwa en klinkt a.ls de "e" in 
het woordje "de"). Zo ontstaat door variatie van de begin- en eindmedeklinker en de 
klinker van de middengroep een aerie betekenisloze woorden zoals debabe (/dababa/). 
Voor de plofklanken /b/ en /p/ geldt dat ze op te delen zijn in twee stukken : een 
korte stilte en de plof. Deze stukken noemen we respectievelijk b1 en b2, en p1 en 
p£. 

Met behulp van een LPC-analyse zijn de filter-parameters (de a_t-parameters in 
vergelijking 2.2) van deze woorden bepaald en opgeslagen in databestanden, waarbij 
voor de analyse een bemonsteringsfrequentie van 10000 Hz gold, en er per frame 10 
of 16 parameters bepaald werden (zie ook hoofdstuk 2). Bestaande programmatuur 
voor het uitvoeren van de decompositie bewerkte de LPC-parameters zo dat log
areacoeffi.cienten verkregen werden. De programma's zijn z6 herschreven dat de 
spectra.le parameters voor temporele decompositie beschikbaar kwamen. 

Voor het onderzoek van de parameters is de decompositie met behulp van bet 
programma uitgevoerd, en de zo verkregen weegfuncties zijn opgeslagen in een 
databestand. Met behulp van een volgend programma, dat ook is aangepast, zijn de 
bijhorende akoestische doelvectoren berekend en aan het databestand toegevoegd. 
De verdere uitvoer van dit programma bestond uit een figuur waarin de golfvorm 
van het woord, de weegfuncties en de bijhorende akoestische doelvectoren werden 
weergegeven (zie figuur 3.2). 

Nadat de hele aerie CVC-woorden met bovengenoemde programma's was be
werkt, zijn per woord de grenzen tussen de fonemen op het geboor bepaald en in bet 
figuur aangegeven. Daa.rna is geteld boeveel weegfuncties er per foneem gevonden 
zijn. Zo kon er een overzicht gemaakt warden van bet aantal weegfuncties dat het 
programma per foneem vond. Als ma.at voor de bruikbaarheid van een parameter
set is het percentage genomen da.t weergeeft hoe vaak een willekeurig foneem door 
precies een weegfunctie beschreven wordt. Er waren 47 woorden, met in totaal 192 
fonemen (daarbij zijn a.Ileen de b1, b£, l, m, p1, p£, de a, i, o, en de b1, b£, l, m, p1, 
p£ gerekend). De /a/-fonemen zijn niet meegenomen in de bepaling van bovenge
noemde maat, maar zijn wel geteld omdat ze bijdragen tot het algemene beeld. Van 
elke meting is een histogram gemaakt waarin per foneem is aangegeven hoe vaak er 
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een bepaald aantal weegfuncties is gevonden. 

4.3 De resultaten van het onderzoek 

De resultaten van bet onderzoek zijn hieronder weergegeven in de vorm van histo
grammen. Voor de interpretatie van de histogrammen moet in het oog gehouden 
worden hoe de waarden zijn weergegeven. Elke balk geeft exact 100% weer, en is 
ingedeeld naar bet aantal weegfuncties dat per foneem gevonden wordt. In figuur 
4.1 bijvoorbeeld wordt voor de p1 in 50% van de gevallen precies een weegfunctie 
gevonden, en worden in 41% van de gevallen 2 weegfuncties gevonden, en in 9% van 
de gevallen meer dan twee. 
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is;::s O weegfuncties per foneem 
~ 1 weegfunctie per foneem 
e'Z 2 weegf uncties per foneem 
- >2 weegfunctiee per foneem 

Figuur .{1: Procentueel aantal gevallen waa,in een foneem doo,' respectievelijk 0, 
1, £, of meer dan £ weegfuncties beschreven wo,dt, weergegeven voor de verschil
lende fonemen, uitgaande van 10 amplitudecoifficiinten per frame en een vierde 
orde Fourie,trans/ormatie.(# is een overgang tussen twee opeenvolgende /onemen of 
tussen een stilte en een foneem} 

De figuren 4.1, 4.2 en 4.3 geven de resultaten van drie verschillende metingen met 
dezelfde soort coefficienten. Bij de tweede meting is alleen bet aantal coefficienten 
per frame verhoogd, en bij de derde is de orde van de Fouriertransforma.tie een 
hoger gemaa.kt. Te zien is dat deze veranderingen niet veel invloed hebben op het 
uiteindelijke resultaat. De verwachting was dat bet gebruik van meer parameters 
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~1 1 weegfunctie per foneem 
?Z2 2 weegfuncties per foneem 
- >2 weegfuncties per foneem 
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Figuur ,l.t: Procentueel a.antal gevallen waarin een foneem door reapectievelijk 0, 
1, £, of meer dan 2 weegfuncties beachreven wordt, weergegeven voor de verschil
lende fonemen, uitgaande van 16 o.mplitudecoefficienten per frame en een vijfde orde 
Fouriertransformatie. 

~ 0 weegfuncties per foneem 
~ 1 weegfunctie per foneem 
r:l'Z 2 weegfuncties per foneem 
- > 2 weegf uncties per foneeru 

e 

Foneem ( # is een overgang) 

Figuur ,1.9: Procentueel aantal gevallen waarin een foneem door respectievelijk 0, 
1, !!, of meer dan !! weegfuncties beschreven wordt, weergegeven voor de verschil

lende fonemen, uitgaande van 16 amplitudecoefficienten per frame en een zesde orde 
Fouriertransformatie. 
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per frame zou leiden tot een verbetering van de beschrijving door weegfuncties, en 
dat het verhogen van de orde van de DFT nog een verbetering zou opleveren. Een 
vergelijking van het eerste histogram met de andere geeft te zien dat er inderdaad 
een geringe verbetering is voor wat betreft het ontdekken van het b2-foneem, het p2-
foneem, en bet 1-foneem. Gebruik makend van eerdergenoemde maat blijkt ecbter 
dat de situatie als gebeel verslechtert. In bet eerste geval wordt 71 % van de fonemen 
door een weegfunctie weergegeven, in het tweede geval 69% en in bet derde geval 
67%. 
Bij bet zoeken naar een verklaring voor deze verelechtering moet bedacht worden 
dat de temporele decompoeitie erg gevoelig is voor variaties van bet ingangssignaal. 
Dit ingangssignaal staat voor het woordje depome (/dapom11/) weergegeven in fl.guur 
4.4, samen met de golfvorm en weegfuncties. Te zien is dat bet inganguignaal veel 

(I ~l~JJJ(((~J(~IIJIIJ) 
(I ~IJJi !!II iJiBl~J/ 

I\ 

Figuur ,I .,I: Golfvorm, inga.ngssignaal en wugfuncties behorende bij het woordje 
/dapoma/. Horizonta.al loopt de tijda.s en de vertica.le as is de /rtquentiea.s. 

meer variatie vertoont als er 16 parameters per frame gebruikt worden. Daardoor 
wordt het signaal dan wel nauwkeuriger bescbreven, maar bet heeft ook tot gevolg 
dat er meer weegfuncties per foneem gevonden worden, en bet percentage gevallen 
waarin precies een weegf unctie gevonden wordt, afneemt. Maar als gebeel gen omen 
is het resultaat goed te noemen en mag de conclusie getrokken worden dat de spec
trale amplitudecoefficienten bruikbaar zijn voor bet verdelen van een stuk spraak in 
fonemen. 
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~ 0 weegfuncties per foneem 
i:::::::! 1 weegf unctie per foneem 
~ 2 weegfuncties per foneem 
- >2 weegfuncties per foneem 
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Figuur ,I .5: Procentueel a.a.nta.l geva.llen wa.a.rin een foneem door respectievelijk 0, 1, 
t, of meer d.an t weegfuncties he,chreven word.t, weergegevtn voor de verschillend.e 
fonemen, uitga.and.e va.n 5 formanten per frame. 

Figuur 4.5 geeft de resultaten van de temporele decompositie met formanten 
als parameters. Het totale resultaat was bier zelfs nog iets beter : 73% van de 
fonemen werd door precies een weegfunctie beschreven. Vooral bij de p2-fonemen 
van de korte plofklank /p/ is een grote verbetering te zien in vergelijking met de 
amplitudecoefficienten. Ook deze parameterset mag a.ls analyse instrument zeer 
bruikbaar genoemd worden. 

4.4 Resynthese van het signaal 

Orn perceptief na te gaan hoe goed de weegfuncties en doelvectoren bet oorspronke
lijke signaal beschrijven, en om eventuele verdere statistische bewerkingen uit te 
kunnen voeren, is getracht de woorden, uitgaande van de weegfuncties en doelvec
toren die met de eerste parameterset gevonden zijn, te resynthetiseren en hoorbaar 
te maken. Omda.t daarvoor geen programmatuur voorhanden is, maar wel voor bet 
bet hoorbaar ma.ken van a/p-files (dit zijn de databestanden die de bron en filter
parameters uit de LPC-analyse bevatten), is besloten om de volgende strategie te 
gebruiken : 
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1. De berekening van een spectrum uit de weegfuncties en bijbehorende doelvec
toren met behulp van de methode van Atal fi = Er=i a1if,1e (zie Hoofdstuk 
3). 

2. Vervolgens de zo verkregen amplitudecoefficienten kwadrateren om een power
spectrum te krijgen. 

3. De berekening van de autocorrelatiecoefficienten van het signs.al uit het power
spectrum via een inverse Fourier transformatie. 

4. Het bepalen van filterparameters (a1e in vergelijking 2.2) uit autocorre
latiecoefficienten door middel van een zogenaamde Levinson recursie. 

5. Ten slotte de parameters in het juiste format opslaan in een a/p-file, en de 
woorden hoorbaar maken met behulp van de bestaande programmatuur. 

Er is een routine geschreven om de achtereenvolgende stappen uit te voeren (zie 
appendix A). De procedures voor punt 4 en 5 bestonden al, de andere twee zijn 
geschreven en uitvoerig getest. Daarbij kwam al direkt een moeilijkheid naar voren: 
bij bet bepalen van de amplitudecoefficienten door middel van een Fouriertrans
formatie wordt verder geen rekening meer gehouden met de fa.se van bet signaal. 
Later bij bet omzetten van het powerspectrum in autocorrelatiecoefficienten in stap 
3 wordt de door de inverse Fouriertransformatie berekende fa.se weer verwaarloosd. 
Uit een test is gebleken dat daardoor bet signaal flink vervormd werd (een beschrij
ving van deze test vindt u in de appendix). Het gevolg hiervan is dat de autocorre
latiecoefficienten niet allemaal positief definiet meer zijn, wat een vereiste is voor de 
stabiliteit van bet filter (zie vergelijkingen 2.6- 2.7). De Levinson recursie uit stap 4 
bepaalt nu filtercoefficienten van een instabiel filter. De procedures die bij de resyn
these gebruikt worden kunnen a.Ileen stabiele filters bewerken, zodat de resynthese 
mislukte. 

Een resynthese van het signaal uitgaande van de via temporele decompositie van 
formanten verkregen data is van de hand gewezen omdat de formanten bet filter 
maar gedeeltelijk beschrijven ( de bij de formanten horende bandbreedtes zijn niet 
in de temporele decompositie meegenomen). 

4.5 Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat temporele decompositie uitgaande van spectrale pa
rameters goed bruikbare resultaten oplevert wat betreft het opdelen van spraak in 
fonemen. De resultaten bij het gebruik van formanten iets beter dan bij het gebruik 
van spectrale amplitudecoefficienten. Naarmate de amplitudecoefficienten meer re
dundante informatie gaan bevatten worden ze minder bruikbaar voor het gestelde 
doel. 

De resynthese van het signaal uitgaande van spectrale amplitudecoefficienten 
blijkt moeilijkheden te geven en client nader onderzocht te worden. 
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Appendix A 

De resynthese van het signaal 

Zoals in hoofdstuk vier heschreven heh ik getracht bet signaal te reconstrueren, uit
gaande van de door de temporele decompositie herekende weegfuncties en doelvec
toren. Daarhij stuitte ik op bet volgende prohleem : hij de bepaling van de am
plitudecoefficienten wordt de fa.se van bet signaal verwaarloosd, waardoor hij de 
bepaling van autocorrelatiecoefficienten uit bet powerspectrum dusdanige afwijkin
gen ontstaan, dat bet beschreven filter instabiel wordt. Voor eventueel later onder
zoek geef ik bier de routine die voor de resynthese gehruikt werd, en een uitgehreidere 
heschrijving van de tests die uitgevoerd zijn. 

Als eerste volgt bier de routine die ik geschreven heh om de spectra.le ampli
tudecoefficienten om te zetten in filterparameters en op te slaan in een a/p-file. 

c-------------------------------------------------------------------
c--------------------------------------------------------------------
C 

■ubroutin• apdmnp (fn, fw, buf, np, npara, ib,ie) 
C 

c--------------------------------------------------------------------
c 
c ■ubroutine to put a buffer of ap1ctrum par1111et1r1 back into 
c an A/P file. 
c BUF ■pans the whole file, but contain• only nlid data from 
c IB to IE 
C 

c copyright IPO 6/10/87 
c Lyon L-en1 for 0■ 1 in ■dit1p■c■c 
C 

c--------------------------------------------------------------------
c 
c deacription of the par1111etar1 : 
C 
c fn ____________ filenam1 of the old fill 
c fw ____________ filenam1 of the n1w fill 
c buf ____________ buffer containing amplitude co1fficient■ 
c ( dim1neion up • (ie-ib) ) 
C np DIIDlbar of par111111t1r■ •• reported by main 
c program 
c npar1 _________ number of par11111■ tar1 a■ reported by thi1 
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C 

C 

C 

C 

ib 
ie 

routine (on exit) 
fir1t fr111.111e to be converted 
la,t fr111.111e to be converted 

c--------------------------------------------------------------------
C 

c routine• called by thi• progrlllll 

flexiet, flcreate, flopen, I 
rread, rwrite, rclo11, 1--> 
idrex I 

1tandard read/write 
LVS-routine1 for alp-file■, 
1ee IPO Manual no. ea 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

fftlv1 
ly!IIVC 

fortr 

LVS Fast Fourier Tran■form 

C 

C 

C 

LVS filter1ynthe1i1 from autocorrelation coefficient• 
LVS tran1formation of a-par111.111et1r1 in pq-parllll11t1r1 

I 
1--> LVS library 1ubroutine1 

c--------------------------------------------------------------------
c--------------------------------------------------------------------
c 

ianplicit int•g•r•2 (i-n) 
C 

C 

char act er• ( •) 
1nteger•2 
integer•4 
double pr1ci1ion 
real 
real 
real 
logical 

fn,fw 
11(268) 
np, npara, ib,ie, nloop 
buf(11p,•), arg 

11.(128), 11.1(128) 
y(128,1024), yi(128) 
t(128), FC(128) 
:tint 

c ..... IHITiltE 11.1 lll'D yi TO ZERO 
C 

do i ., 1, 128 
R.i(i) "' 0.0 
yi(i) • 0.0 

enddo 
C 

c ..... FORCE DOUBLE PRECISION lMPLITUDE TO REAL POWEil SPECTUN 
C 

do i a 1, npara 
do j = 1, ie 

arg = buf(i,j) • buf(i,j) 
y(i,j) = arg 

enddo 
enddo 

C 

c ..... DETER.NINE OR.DER OF THE FILTER 
C 

C 

11bit ■'"1 

11"'1 
do while(2•11.l1.11p) 

nbits=nbita•1 
11=11•2 

enddo 

c ..... SEE IF FILE EXISTS 
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C 

C 

C 

call flexiat (lref(fn),ierr,llp) 
if (ierr.ne.O) print •••••• APDUMP file do•• not exi•t• 
if (ierr.ne.O) retorn 

call flcreat• (lref(fw),0,0,ierr) 
if (ierr.ne.0) •top '••• APDUMP cannot create file' 

call fopen (lref(fn),llp,2,1) 
call fop,n (lr,f(fw),lnall,3,-1) 

C 

c ..... 11.EAD IDENTIFICATION RECORDS 
C 

C 

call rread (2,11,266) 
nblk=i■ (36) 
lfrsi1(36) 
1 ■ (112) =2 
iB(113)•npan 
m • npar■ 

111h • m/2 
mp • a+1 
■pp • m+2 
116 "'111+6 

I outpot ar■ PQ-parU11ter1 

call rwrite (3,i■ ,266) 

call idrex (2,3,i■ ,11(11)) 
C 

c ..... FRANES TRANSPORTEllEN 
C 

fir■ t = . true. 
C 

c ..... BEGIN VAN DE LUS 
C 

do nloop • 1, nblk 
call rread (2,11,lfr) 
if (nloop.ge.ib .and. nloop.le.ie) then 

C 

c ........... TIUffSFORN SPECTRAL PARAMETERS TD AUID·CDR·COEFFICIENTS 
C 

call fftlva ( y(1,nloop), yi, R, Ri, m, nbit1, 3) 
C 

c .......... TRANSFORM A-C-CDEFFICIENTS TO A-PARMS 
C 

call aymvc ( R, FC, K, m) 
print '("•",i3, A, 13, A)',nloop,' of ',ie,' frame1. 1 

C 

c ..•........ CALCULATE PQ-PARAMETERS 
C 

C 

call fortr ( FC, ia, mp, first, nloop) 
fir■t " .falH. 

c ........... FILL IN THE IDENTIFICATION RECORD 
C 

do i = m6,17,-1 
1a (i +4) ., ia (i) 

enddo 
do i • 17,20 

11(1) = 0 

enddo 
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C 

endif 
C 

c •••••.• • WlITE IDENTIFICATION FILE 
C 

call nrrite (3,1•,lfr) 
C 

c ........ ElfD OF THE LOOP 
C 

enddo 
C 

c .•••• SET TBIBGS TO OIi.DER 
C 

call rclo1e (2,ivar) 
call rclo•• (3,ivar) 

C 

c ..... .um lETUIUf 
C 

C 

return 
end 

c-------------------------------------------------------------------
c--------------------------------------------------------------------
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Orn de procedere te testen hen ik allereerst uitgegaan van een aantal eenvoudige 
signalen. Ik heh een sinus gegenereerd en hiervan het spectrum hepaald met de fftlvs
routine. De zo verkregen amplitudecoefficienten heh aan de routine aangehoden, en 
na elke stap in de procedure heb ik de variahele buf (i, j) la.ten opslaan. Later heh ik 
de herekende autocorrelatiecoefficienten met een inverse fftlvs weer omgezet in een 
powerspectrum. Het signaal, eerste powerspectrum, de autocorrelatiecoefficienten 
en het tweede powerspectrum heb ik in een plotje bij elkaar la.ten zetten. 
Dit geheel heh ik nog een keer gedaan, uitgaande van een blok, een puls, en de 
klinker /a/. In figuur A. l ziet u het plotje van de sinus, de puls en de schwa. Er is 
duidelijk te zien dat het spectrum van het signaal aangetast wordt. 
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Figuur A.1: Resultaat van het twee maal Fourier transformeren van een signaal, 
waarbij tussendoor de fase nul gesteld wordt. Power-I is het eerst berekende power
spectrum, Power_2 is gereconstrueerd uit de autocorrelatiecoefficiinten Auto. 


