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Samenvatting 

Kamfilteren is een methode om verontreinigingen in stemhebbende spraak te 

verzwakken. Bij hogere frequenties werkt deze methode echter niet goed. 

Daarom is voor hogere frequenties een andere methode geprobeerd, waarbij 

niet het spraaksignaal zelf, maar het amplltudespectrum van het 

spraaksignaal gekamfilterd wordt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de 

toonhoogte en de stemloos-stemhebbend informatie van het spraaksignaal 

bekend zijn. 

Door informeel luisteren blijkt dat de verbetering klein is vergeleken met 

gewoon kamfilteren. Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan dat door het 

kamfilteren van het amplitudespectrum extra vervorming optreedt en doordat 

het fasespectrum (dat niet wordt gefilterd) nog veel hoorbare informatie van 

het verontreinigde signaal bevat. 

Summary 

Comb filtering Is a method to attenuate contaminating signals from voiced 

speech signals. At higher frequencies this method does not operate 

satisfactory. however. Therefore, for higher frequencies another method has 

been tested, where not the speech signa! itself, but the amplitude spectrum 

of the speech signa! is comb filtered. 1 n thls procedure it has been assumed 

that the pitch and the voiced-unvoiced Information of the speech signal are 

known. 

By informal listening lt appeared that the lmprovement is small to just 

comb filtering the speech signa! ltself. This is probably due to the fact that 

comb filtering of the amplitude spectrum causes some extra distorsion and 

that the phase spectrum (which had not been filtered) still contains much 

audible information on the contaminatlng signa!. 
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Voorwoord 

Graag wil Ik mijn begeleider Dik Hermes bedanken voor zijn uitleg en hulp bij 

het ontwikkelen van de software. Verder gaat mijn dank uit naar alle 

medewerkers van het IPO voor de prettige werksfeer, en in het bijzonder 

naar Roel Smits voor het gebruik van de software voor spectrale analyse. 
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1 Inleiding 

De Invloed van storingen in gesproken taal op de verstaanbaarheid ervan is 

een onderwerp waarnaar veel onderzoek is verricht. Het blijkt dat de mens 

voor het verstaan van verontreinigde spraak een aantal aanwijzingen gebruikt, 

die grofweg te verdelen zijn in de volgende vier categorieën: 

1: Visuele informatie ('"liplezen"'); 

2: Ruimtelijke (binaurale) informatie; 

3: Unguistieke kennis waaronder zinsverband en grammatikale kennis; 

4: Geluidskarakteristieken zoals periodiciteit, gelijktijdigheid van onset en 

gelijktijdigheid van off set, continuïteit van de toonhoogte en contlnuitlet 

van de formanten. 

Bij een mono spraaksignaal uit een luidspreker vervallen de eerste twee 

mogelijkheden; er is immers geen ruimtelijke en visuele informatie aanwezig. 

Het blijkt echter dat ook wanneer geen visuele en binaurale informatie 

aanwezig is, spraak vaak nog verstaanbaar is, zelfs wanneer het volume van 

het spraaksignaal kleiner is dan het volume van het stoorsignaal. 

Het perceptieve mechanisme dat de mens gebruikt om verontreinigde spraak 

te verstaan, kan men ook proberen te gebruiken om het verzwakken van 

stoorsignalen in spraak te automatiseren. Er zijn al veel methoden ontwikkeld 

voor het verbeteren van een verontreinigd spraaksignaal. Hierbij is vaak 

gebruik gemaakt van de periodiciteit van stemhebbende spraak. De 

periodiciteit van spraak komt vrijwel steeds overeen met de toonhoogte van 

spraak. Een toonhoogtemeter Is dus voldoende om de periodiciteit van een 

spraaksignaal te bepalen. Het blijkt dat stemhebbende spraak een groot deel 

van de Informatie bevat die nodig is voor het begrijpen van spraak. Een 

andere reden voor het gebruik van de periodiciteit is dat andere 

eigenschappen van spraak veel moeilijker precies te berekenen zijn. 
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Om te controleren in hoeverre de mens in staat is de periodiciteit van 

stemhebbende spraak te gebruiken om verontreinigde spraakklanken te 

verstaan, is onderzoek verricht naar de verstaanbaarheid van twee simultane 

klinkers (Scheffers, 1983). Het blijkt dat naarmate het verschil in toonhoogte 

afneemt, de verstaanbaarheid van de klinkers ook daalt. Wanneer beide 

klinkers dezelfde toonhoogte hebben. of wanneer ze stemloos zijn, kunnen 

proefpersonen de klinkers veel moeilijker onderscheiden. Bij gelijke 

toonhoogte van klinkers scoren de proefpersonen echter nog steeds beter 

dan kans. Blijkbaar maakt de mens hierbij dus ook gebruik van zijn kennis 

met betrekking tot de ligging van de formanten. Maar omdat de 

verstaanbaarheid sterk toeneemt met het toonhoogteverschil, kan worden 

geconcludeerd dat de toonhoogte in ieder geval een rol speelt bij het 

verstaan van verontreinigde spraak. 

Een periodiek signaal kan opgebouwd worden uit sinussen die een veelvoud 

zijn van de grondfrequentie. Het amplitude spectrum van een periodiek 

signaal bestaat dus uit een lijnen struktuur. Omdat een spraaksignaal in het 

algemeen maar over een beperkte duur periodiek is. hebben de lijnen uit het 

amplitudespectrum een zekere breedte. Bij gebruik van de periodiciteit van 

spraak voor het onderdrukken van een stoorsignaal, wordt er steeds van 

uitgegaan dat het stoorsignaal niet dezelfde periodiciteit heeft als het 

spraaksignaal. 

De periodiciteit van stemhebbende spraak wordt onder andere gebruikt bij 

cepstraal filteren en bij filteren door harmonische selectie (Stubbs en 

Summerfield, 1988). Bij cepstraal filteren wordt gebruik gemaakt van het 

cepstrum van het spraaksignaal. Het cepstrum is gedefinieerd als de inverse 

Fourier getransformeerde van de logaritme van het amplitudespectrum. De 

informatie die betrekking heeft op de spectrale omhullende van het 

amplitudespectrum is in het cepstrum aanwezig rond de oorsprong, en verder 

verschijnt er een piek in het cepstrum bij de periodiciteit van het signaal. 

Ais het signaal bestaat uit twee stemhebbende klanken van verschillende 

toonhoogte, is voor elke klank een afzonderlijke piek in het cepstrum 

aanwezig. Door de piek die bij het stoorsignaal hoort te onderdrukken, wordt 

de storing eveneens onderdrukt. 
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De methode van harmonische selectie maakt wordt eveneens gebruik van het 

amplitudespectrum van het verontreinigde signaal. Eerst worden de pieken in 

het amplitudespectrum bewerkt om te controleren of de piek afkomstig kan 

zijn van een spraaksignaal. Uit de gevonden pieken wordt de toonhoogte van 

het stemgeluid geschat. Met de toonhoogte wordt het amplitudespectrum 

gereconstrueerd door de pieken die een geheel veelvoud van de toonhoogte 

zijn te selecteren. 

Wanneer de toonhoogte van het gewenste spraaksignaal bekend is, kunnen 

verontreinigingen onderdrukt worden door te kamfilteren [Lemmens, 1988; 

Xie, 1989]. Een kam filter laat frequenties door die een geheel veelvoud van 

de grondfrequentie zijn. Met een kamfllter is het daarom mogelijk om 

stoorsignalen in stemhebbende spraak te onderdrukken. 

Voor frequenties die hoger zijn dan ongeveer tien maal de toonhoogte werkt 

het kamfilteren minder goed. Een reden hiervoor is dat stemhebbende spraak 

vaak niet helemaal periodiek is. Bij hoge frequenties zal een kleine 

verschuiving in de tijd een grote faseverschuiving betekenen. Aangezien voor 

correct kamfilteren een exacte faserelatie van periode tot periode belangrijk 

is, zal vooral bij hoge frequenties een klein verschil in de periodiciteit een 

grote negatieve invloed op het resultaat hebben (zie figuur 1). Door te 

kamfilteren gaat een hogere frequentie kom pon ent daarom snel verloren. 

Figuur 1. Hoge frequentie componenten in het spraaksignaal 

kunnen bij kamfilteren verloren gaan als gevolg van 

een kleine tijdsverschuiving. 
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Er is dus een andere aanpak nodig voor het filteren van hogere frequenties. 

De methode die hier beschreven wordt, maakt gebruikt van de Fourier 

getransformeerde van het verontreinigde signaal. Een periodiek signaal heeft 

als eigenschap dat de temporele omhullende van het amplitudespectrum ook 

periodiek is. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij het filteren van de hogere 

frequenties. 
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2 Theorie 

Het signaal van een stemhebbende klank is mln of meer periodiek van aard. 

De herhalingsfrequentie komt vrijwel steeds overeen met de toonhoogte van 

deze spraak. Om stoorsignalen In een periodiek signaal te verzwakken kan 

een kamfilter gebruikt worden (zie figuur 1). Een kam filter is een lineair 

fase filter, dat wil zeggen dat er geen fase verschuiving optreedt door het 

filteren. De Impuls respons van een kamfilter wordt gegeven door: 

L 
h(i)= L ak·ö(i-k·T

0
) 

k=-L 

Hierin is 2L +1 de filterlengte en T
O 

de periode duur. De coëfficiënten ak 

worden vaak als volgt gekozen: 

ak = 0.54 + 0.46 cos( 2~k) ( 2) 

Hierdoor ontstaat een Hammlng filter, waarvan de frequentierespons in 

(1) 

figuur 2 gegeven is. Er zijn ook andere mogelijkheden voor het kiezen van de 

coëfficiënten, waarmee het mogelijk Is een grotere filtersteilheid te krijgen 

ten koste van grotere pieken in het deel van de frequenties die weggefilterd 

moeten worden [Taylor, 1983]. Het verschil Is echter klein en terwille van de 

eenvoud is hier steeds een Hamming window als omhullende van het kamfilter 

gebruikt. 

De steilheid van het filter kan worden verbeterd door een langer filter te 

nemen. Een langer filter betekent dus dat periodieke signalen beter van 

stoorsignalen gescheiden kunnen worden. Voor het filteren van spraak wordt 

de filterlengte echter beperkt door de tijdsduur waarover een stemhebbend 

spraaksegment voldoende periodiek is. Omdat de duur van spraakklanken niet 

constant is, kan hiermee de filterlengte niet eenduidig bepaald worden. 

Experimenteel blijkt dat een filterlengte van 7 een goed resultaat geeft. 
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Figuur 2. Frequentie respons van een Hamming filter met lengte 7. 

Kamfilteren werkt alleen goed voor lagere frequenties, zodat voor de hogere 

frequenties een andere methode nodig is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

het amplitude spectrum van het signaal, berekend over een tijdsduur die klein 

is ten opzichte van de periodeduur van het spraaksignaal. Rond elk sample 

van het signaal wordt een amplitudespectrum berekend. Een stemhebbend 

spraak signaal is periodiek, waardoor de temporele omhullende ook periodiek 

is (zie figuur 3). 
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Figuur 3. De temporele omhullende van het amplitudespectrum is 

periodiek als het Ingangssignaal van de FFT ook periodiek is. 

S0, S1, S2 en S3 zijn de frequentiebanden van resp. 

0-312.5 Hz, 312.5-625Hz, 625-937 .5Hz, en 937 .5-1250Hz. 
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Door de temporele omhullende van elke frequentieband van een verontreinigd 

spraaksignaal te kamfilteren, kan getracht worden het gewenste 

spraaksignaal te reconstrueren. Deze wijze van filteren wordt in het vervolg 

met "spectraal kamfilteren" aangeduid. Het verschil met dlrekt kam filteren 

van het spraaksignaal is dat de gevoeligheid voor kleine tijdsverschulving van 

de hogere frequentie komponenten nu minder is. Dit komt omdat het 

amplitudespectrum over een bepaald tijdsinterval wordt berekend, zodat de 

Invloed van hoogfrequent komponenten binnen dit tijdsinterval als het ware 

wordt uitgemiddeld. Om na te gaan of spectraal kamfilteren van een 

verontreinigd signaal zin heeft, is het van belang na te gaan in hoeverre elke 

frequentieband van het verontreinigde signaal lijkt op de bijbehorende 

frequentieband van het schone signaal. Het verontreinigde signaal "a" wordt 

daarom geschreven als de som van het schone signaal s en een 

stoorsignaai n . 

a = s + n ( 3) 

De Fourier getransformeerde van de signalen zijn complexe grootheden en 

worden aangeduid met de letters "S", "N" en "A". De Fourier 

getransformeerde is een functie van zowel de tijd als van de frequentie. 

Omdat het kamfilteren steeds binnen een frequentieband gebeurt, is de 

frequentie afhankelijkheid niet van belang. Ook de tijd afhankelijkheid Is voor 

de volgende berekening niet van belang. Fourier transformatie is een lineaire 

bewerking, daarom geldt: 

Re(A) = Re(S) + Re(N) en lm(A) = lm(S) + lm(N) (4) 

Hierbij staat Re en lm voor het reële respectievelijk imaginaire deel van de 

grootheid. De amplitude IAI van het verontreinigde signaal is: 

IAI = V Re(A) 2 + lm(A) 2 = V (Re(S)+Re(N)) 2 + (lm(S)+lm(N)) 2 

= VIS 12 + IN 12 + 2( Re(S)Re(N) +lm (S) lm(N) ) 
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Het reële en Imaginaire deel van S en N kunnen ook in polaire notatie worden 

geschreven met modulus ( ISI en IN 1 ) en argument ( cp
5 

en cpN ) . 

= V ( ISI + INI ) 2 + 2 ISl·INI( cos(ip
5 

-lf)N) - 1) 

= ( ISl+INI ) • 1 + 
2 ISl·INI( cos(cpS-ipN) - 1) 

( ISI + INI ) 2 

Nu kan gebruik worden gemaakt van de volgende Taylor reeks: 

Als eerste orde benadering geldt dus: 

IAI = 1S1 + INI + 
ISl·INI( cos(ips -cpN) - 1) 

ISI + INI 

(6) 

( 7) 

(8) 

Het blijkt dat de frequentiebanden van het verontreinigde signaal niet gelijk 

zijn aan de som van de frequentiebanden van het stoorsignaal en het schone 

signaal, maar dat er nog een extra storing wordt geïntroduceerd. Dit heeft 

tot gevolg dat het signaal na kamfilteren minder op het schone signaal lijkt 

dan zonder deze extra storing het geval zou zijn. 

Bij het fasespectrum is de relatie tussen het verontreinigde signaal en het 

schone signaal veel moeilijker dan bij het amplitudespectrum. Het 

verontreinigde fases ignaal kan worden geschreven als: 

( 
ISI sin(ips) + INI sin(cpN) ) 

cp = arctan 
A ISI cos(ips) + INI cos(ipN) 

(9) 

Aangenomen wordt dat het amplitudespectrum veel belangrijker is dan het 

fasespectrum. Het fasespectrum wordt daarom niet veranderd. 
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3 Methode 

Om ervoor te zorgen dat het amplutidespectrum periodiek is, moet de 

tijdsduur waarover een FFT wordt uitgevoerd kleiner zijn dan de periodetijd 

van het spraaksignaal. Als maximale toonhoogte is 300Hz genomen, wat 

overeenkomt met een periodetijd van 3.3ms. De gebruikte samplefrequentie is 

10000Hz, zodat voor een FFT maximaal 33 samples gebruikt kunnen worden. 

Uit praktische overwegingen worden 32 samples gebruikt, zodat het 

spectrum uit 16 frequentiebanden bestaat. Als er minder dan 32 samples 

voor de FFT worden gebruikt neemt de kwaliteit van het gefilterde signaal 

duidelijk af. De reden hiervoor Is waarschijnlijk dat de spectrale resolutie bij 

minder dan 16 frequentiebanden te klein wordt, waardoor de pieken in het 

spectrum in elkaar overgaan. 

De amplitude in een bepaalde frequentieband is de absolute waarde van een 

complex getal, en is dus altijd positief. De amplitude in een frequentieband 

heeft daarom een DC component. Wanneer de frequentieband nu gekamfilterd 

wordt, ontstaat er een off set in het gefilterde signaal (zie figuur 4). Deze 

offset is ongewenst, want hierdoor kan de amplitude in de gefilterde 

frequentieband nooit nul worden, wat in het orginele spraaksignaal wel 

mogelijk is. Een oplossing voor dit probleem is gevonden door elke 

gekamfilterde frequentieband zover naar beneden te verschuiven dat minima 

in het signaal steeds precies nul worden. (zie figuur 5). Hierdoor ontstaat 

ook vervorming, er is echter aangenomen dat deze minder erg is dan wanneer 

de off set niet geëlimineerd wordt. 

r-- ------ -
offset 

Figuur 4. Het effect van kamfilteren op de offset 
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--+ verwijdering --+ /\ f\ 
offset ,,..../ ~ \ 

-------- L 
Figuur 5. Verwijdering van de offset uit het gekamfllterde signaal. 

Zoals ln hoofdstuk 2 is uitgelegd, kunnen de lagere frequenties in het 

spraaksignaal goed gescheiden worden door direkt te kamfilteren. Om de 

vervorming die optreedt bij het kamfilteren van de verschillende 

frequentiebanden te vermijden. kunnen de lagere frequenties dus beter apart 

behandeld worden. Daarom wordt het verontreinigde signaal eerst spectraal 

gek amfilterd, waarna het resulterende signaal door een hoogdoorlaatfilter 

gestuurd wordt. Vervolgens wordt het verontreinigde spraaksignaal direkt 

gekamfilterd en door een laagdoorlaatfilter gestuurd. De twee resulterende 

signalen worden daarna opgeteld, en het resultaat is het uitgangslgnaal van 

het filterprogramma. De afsnijfrequentie van de hoog- en laagdoorlaat filters 

is 1000Hz, dit is ongeveer 10 maal de toonhoogte van een mannenstem. 

Om het gefilterde signaal te kunnen vergelijken met het orginele signaal is 

het van belang dat beide signalen even sterk zijn. Dit wordt bereikt door een 

amplitudeschaling te gebruiken waarbij ervoor gezorgt wordt dat het 

maximum van het gefilterde signaal evengroot wordt als het maximum van 

het orginele signaal. 

De af stand van de tanden van het kam filter kan alleen bepaald worden als de 

toonhoogte van het spraaksignaal bekend is. De toonhoogte informatie die 

hiervoor gebruikt wordt, is bepaald met de subharmonlc-summation (SHS) 

methode [Hermes, 1988], toegepast op het schone spraaksignaal. Op het IPO 

is het gebruikelijk de toonhoogte-informatie op te slaan in zogenaamde A/P 

files. Deze A/P files kunnen worden gebruikt om spraak te resynthetiseren, 

waarbij wordt uitgegaan van het bron-filter model voor spraaksynthese. 

Omdat in de A/P file de toonhoogte als Integer is opgeslagen, wordt een 

afrondfout gemaakt als de toonhoogte hieraan zou worden onttrokken. Om 

deze afrondfout te voorkomen. is een aparte file van REALs gebruikt die kan 

worden aangemaakt met een gewijzigde versie van het SHS programma. 

In figuur 6 is het filter proces in zijn geheel weergegeven. 

- 14 -
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Figuur 6. Het totale filterprogramma 
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De verbetering die optreedt door het filteren van een verontreinigd 

spraaksignaal zijn door informeel luisteren bepaald. Omdat de gebruikte 

methode vooral zinvol is voor frequenties die een aantal malen groter zijn 

dan de toonhoogte, is de filterprocedure steeds toegepast op een 

mannenstem waaraan storing is toegevoegd. Om de prestaties van het 

filterprogramma te kunnen beoordelen, is het resultaat vergeleken met de 

aanpak zoals door Xie [Xie, 1989] gebruikt, waarbij puur kamfilteren wordt 

toegepast. 

Als eerste is een spraaksignaal dat bestaat uit de som van een mannenstem 

en een vrouwenstem gebruikt. De stemmen hebben hierbij vrijwel dezelfde 

amplitude. Wordt dit somsignaal op de beschreven manier gefilterd, dan is 

een kleine verbetering van de hogere frequenties hoorbaar ten opzichte van 

het gekamfilterde signaal. De redenen waarom de verbetering niet groter is, 

zijn waarschijnlijk de extra vervorming die optreedt bij het spectraal 

kamfilteren en het fasespectrum dat bij deze methode niet veranderd wordt. 

Ook is de filterprocedure toegepast op een mannenstem waaraan (0dB) witte 

ruis was toegevoegd. Hierbij wordt geen hoorbare verbetering bereikt ten 

opzichte van gewoon kamfilteren, het resultaat is dus slechter als in het 

geval van een vrouwenstem als verontreiniging. Een reden hiervoor kan zijn 

dat de energie van een spraaksignaal grofweg met 6d8 per oktaaf afneemt, 

terwijl witte ruis bij elke frequentie evenveel energie heeft. De hogere 

frequenties van het spraaksignaal liggen daarom zover onder het ruisniveau 

dat filteren geen eff eet meer heeft. 
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4 Resultaten en conclusies 

Het blijkt dat spectraal kamfilteren maar een kleine verbetering geeft ten 

opzichte van het direkt kamfilteren van een signaal. De gebruikte rekentijd is 

echter wel aanzienlijk langer. 

De benodigde rekentijd kan verminderd worden door niet bij elk sample het 

amplitudespectrum te bepalen, maar bijvoorbeeld om de 5 samples. 

Waarschijnlijk Is het feit dat er vervorming wordt geïntroduceerd bij het 

f11teren van de amplitudespectra een reden voor de matige prestaties. 

Door spectraal te kamfilteren ontstaat op drie plaatsen vervorming: 

1: De amplitudespectrum van het gestoorde signaal is niet gelijk aan de som 

van het amplitudespectrum van het ongestoorde signaal en van het 

stoorsignaal. Er komt nog een extra storing bij. 

2: Om de off set die door het kamfilteren van het amplitude spectrum 

ontstaat tegen te gaan, wordt er zoveel van het signaal afgetrokken dat 

het minimum van elke periode precies nul wordt. Het amplitude spectrum 

van het ongestoorde signaal wordt in het algemeen niet gedurende elke 

periode nul. Aan het verwijderen van de off set kan daarom nog wat 

verbeterd worden. 

3: Het fasespectrum van het gestoorde signaal wordt in het geheel niet 

veranderd. De reden hiervoor is dat het verband tussen het gestoorde 

signaal en het ongestoorde signaal voor het fasespectrum veel moeilijker 

is dan voor het amplitudespectrum. Het is echter mogelijk dat door een 

geschikte behandeling van het fasespectrum toch verbetering te bereiken is. 

Een andere mogelijkheid tot verbetering is het gebruik maken van de 

formanten in het spraaksignaal. Frequentiebanden waar het signaal door 

kamfilteren veel verzwakt wordt, zijn waarschijnlijk geen formantfrequenties 

van het ongestoorde spraaksignaal. Door deze frequentiebanden nul te 

maken, blijven de frequentiebanden waarin de formanten liggen over. 
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