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SAMENVATTING 

Dit verslag beschrijft de resultaten van een onderzoek op het gebied van 

spraakcodering met behulp van M(ulti) P(ulse) E(xcitatie). De methode voor 

MPE-analyse zoals die door Atal is gepresenteerd kan aanzienlijk vereen

voudigd worden, door een vereenvoudiging van het weegfilter. Deze vereen

voudigde methode is in software geinplementeerd en zal de frame synchrone 

methode genoemd worden. Deze methode biedt geen mogelijkheden voor manipu

laties met het spraaksignaal als bijvoorbeeld verandering van de toonhoogte. 

Door voor de MPE-a.nalyse de stemhebbend/stemloos-parameter en de toonhoogte 

te meten kan men tijdsintervallen met de lengte van een toonhoogteperiode 

analyseren (pitch synchrone analyse). Door de excitatie in elke toonhoogte

periode van een frame gelijk te kiezen heeft deze pitch synchrone methode 

een bit-rate die onafhankelijk is van de toonhoogte. Bij de pitch synchrone 

methode kan men de temporele structuur van de resynthese veranderen door 

het aantal herhalingen van een pitch complex (een aantal pulsen die horen 

bij een toonhoogteperiode) te veranderen, en kan men de toonhoogte verande

ren door de herhalingsfrequentie van het pitch complex te veranderen. 
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INLEIDING 

Er zijn twee redenen waarom men zich bezig houdt met het analyseren en 

resynthetiseren van spraak, namelijk; het reduceren van de bit-rate voor op

slag en transmissie van spraak en het scheppen van mogelijkheden voor mani

pulaties met het spraaksignaal, zoals het veranderen van de toonhoogte. 

Zulke manipulaties zijn bijvoorbeeld nodig bij synthese van spraak vanuit 

tekst. Reeds enige jaren bestaat op het I(nstituut) voor P(erceptie) O(nder

zoek) een analyse- en resynthese systeem (L(eo) V(ogten) S(ysteem)), dat op 

zich goed aan deze twee wensen voldoet. In dit systeem wordt met behulp van 

L(inear) P(redictive) C(oding) een synthesefilter bepaald. Tevens wordt met 

een stemhebbend/stemloos-detector bepaald waar het signaal ruisig en waar 

het periodiek i_s, en wordt in de stemhebbende stukken de toonhoogte gemeten. 

Figuur 1.1 toont schematisch de synthese. 

ruis 
generator 

periodieke 
puls 
generator 

v-uv 
~ switch 

............... t ____ _ 
LPC-filter 

Figuur 1.1 Schematische weergave van de LVS-synthese 

synthetische 
spraak 

Het filter wordt in de stemhebbende delen geêxciteerd met pulsen met herha

lingsfrequentie F (de toonhoogte) en in de stemloze delen met ruis. 
0 

Alhoewel deze synthetische spraak goed verstaanbaar is, klinkt deze niet echt 

natuurlijk. Op de achtergrond hoort men een "buzz" die dezelfde toonhoogte 

als het signaal heeft. Dit geeft de resynthese een wat mechanisch karakter. 

Naarmate de reken- en geheugencapaciteit van computers goedkoper is gewor

den, is er interesse ontstaan voor meer geavanceerde vocoders, waarmee de 

spraakkwaliteit verbeterd kan worden, ten koste van eenhogerebit-rate en een 

complexere analyse. In 1982 publiceerde Atal fl] een methode, waarin het LPC

filter wordt geêxciteerd door een aantal pulsen (meer dan een per periode) 

met een variabele amplitude en plaats in de tijd (M(ulti) P(ulse) E(xcitatie)). 

Deze pulsen worden niet op vaste onderlinge afstanden van een toonhoogtepe

riode geplaatst, maar de posities en amplituden worden zo bepaald dat de re

synthese de originele spraak zo goed mogelijk benadert (analyse door resyn

these). In tegenstelling tot de excitatieparameters in het LVS hebben de puls

posities en amplituden geen duidelijke fysische interpretatie als bijvoorbeeld 
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herhalingsfrequentie. Hierdoor leent deze methode zich slecht voor 

manipulaties met het spraaksignaal. Door echter v66r de MPE-analyse de toon

hoogte te meten, kunnen tijdsintervallen ter lengte van één toonhoogteperio

de geanalyseerd worden. Door de pulsposities en amplituden relatief te 

schrijven ten opzichte van de positie en amplitude van een puls uit een 

periodieke pulsgenerator (zie figuur 1.2) verkrijgt men de mogelijkheid om 

de toonhoogte te veranderen. 

ruis 
generator 

periodieke 
puls 
generator 

multi puls 
genererend 
filter -

synthese· 
filter 

Figuur 1.2: Schematische weergave van de MPE-resynthese 

synthetische 
spraak 

Het volgende hoofdstuk beschrijft kort het LVS, Hoofdstuk 3 beschrijft twee 

methoden van MPE-analyse namelijk frame- en toonhoogte-synchrone analyse. 

Hoofdstuk 4 gaat over toonhoogteverandering bij gebruik van MPE en het laatste 

hoofdstuk geeft een aantal conclusies. 
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2. Het L(eo) V(ogten) S(ysteem) 

Bij menselijke spraakproduktie kan het mondkanaal (keel-, mond-, neusholtes 

en lippen) beschouwd worden als een akoestisch filter. Spraak kan dan, naar 

de excitatie van dit akoestische filter, verdeeld worden in twee klassen: 

- Stemhebbende klanken, zoals klinkers. 

Hierbij wordt het mondkanaal aangeslagen door periodieke stembandtrillingen. 

- Stemloze klanken, zoals "s"-en. 

Hierbij wordt het mondkanaal geëxciteerd door wervelingen die zijn ontstaan 

door het persen van lucht door vernauwingen in het mondkanaal. 

Het bron/filter-model van Fant f2] gaat uit van een filter dat de akoestische 

overdracht van het mondkanaal modelleert, en een excitatie die in stemloze 

klanken bestaat uit ruis en in stemhebbende klanken uit een periodieke puls

trein. Het LVS is gebaseerd op dit bron/filter-model en hierna zal: de bere

kening van de filterparameters, de stemhebbend/stemloos-detektor en de toon

hoogtemeter, kort beschreven worden. Een meer uitgebreide beschrijving vindt 

men in het proefschrift van Vogten { 3] • 

2.1 De bepaling van het filter 

Het analoge spraaksignaal wordt bemonsterd (samplefrequentie 10 kHz, 12 bits/ 

sample) en deze PcM-spraak, die in het vervolg "het origineel" genoemd zal 

worden, wordt beschouwd in opeenvolgende tijdsintervallen; frames (duur 10 ms). 

Het filter is binnen één frame constant en wordt bepaald met een analyseven

ster dat groter is dan de frameduur, namelijk 25 ms (Hammingwindow, N=250). 

Veronderstel dat het spraaksignaal binnen het analysevenster stationair is, 

en beschouw de volgende lineaire voorspeller. 

m 

I ( 2. 1) 
k=l 

Deze voorspelt de monsterwaarde s met benadering§ op grond van de m voor-
n n 

afgaande samplewaarden. 

Voor de voorspelfout r (residu) geldt dan: 
n 

r 
11 

s 
n 

m 

§ = s + I 
n n k=l 

(2.2) 
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De filtercoëfficiënten ak worden berekend door de energie (E) van de voor

spelfout in het tijdvenster te minimaliseren. 

N 

E = l 
n=l 

r 
n 

2 
N 

I 
n=l 

(s 
n 

(2.3) 

Het differentiëren van E naar alle ak's levert een lineair stelsel verge

lijkingen op: 

m 

l ak RI. kJ= - R. 
k=l 1.- 1 

(2. 4) 

Dit is de LPC-autocorrelatiemethode, waarin R. de autocorrelatiefunktie van 
l. 

het signaal is: 

R = 
i 

N-i 

I 
n=l 

s s . 
n n-1. 

2.2 De excitatie 

(2. 5) 

Figuur 2.1 geeft het filter weer, zoals dit met de analyse uit ê 2.1 berekend 

wordt 

r 
n 

A(z)= 
1 

Figuur 2.1 Het synthesefilter A(z). 

s 
n 

Als het filter geëxciteerd wordt met het volledige residusignaal, dan is de 

uitgang van het filter identiek met de originele spraak. Om de bit-rate te 

verminderen wordt het filter echter niet geëxciteerd met r, maar met een 
n 

vereenvoudigde excitatie x. Deze bestaat uit ruis of een periodieke puls
n 

trein, en wordt bepaald door slechts een drietal parameters: 

- Amplitude G: 

Deze wordt berekend uit de energie van het residusignaal. 

- Stemhebbend/stemloos-beslissing UV: 

Als de verhouding R
1
/R

0 
groter dan een zekere drempelwaarde is, dan wordt 

verondersteld dat het signaal stemhebbend is, en anders stemloos. 
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- Herhalingsfrequentie F: 
0 

Deze herhalingsfrequentie wordt berekend door in het vermogensspectrum van 

het spraaksignaal pieken te detecteren. 

Vervolgens wordt met behulp van "de harmonische zeef" onderzocht; van welke 

grondtoon F; de frequenties waarbij deze pieken optreden, veelvouden zijn. 
0 

Een meer uitgebreide beschrijving van deze toonhoogtemeter vindt men in 

Duifhuis, Willems en Sluyter [6]. 

Figuur 2.2 toont schematisch de LVS-resynthese. 

w ........ -... \ Witte ruis G 
' ' m 

·( z: 
-k 

1 + akz s 
k=l 

n 

w I 
1/F V 

0 

Figuur 2.2 Schematische weergave van de LVS-resynthese 

Het LVS kent vele mogelijkheden voor manipulaties met het spraaksignaal. Zo 

kan men door de herhalingsfrequentie van de excitatiepulsen te veranderen, 

de toonhoogte van de resynthese veranderen en door het veranderen van de 

oscillatiefrequenties van het filter kan men het timbre van de resynthese 

veranderen. Deze manipulatiemogelijkheden zijn belangrijk voor het doen van 

perceptie onderzoek en het maken van kunstmatige spraak uit bijvoorbeeld 

difonen. In het LVS mogen de excitatie en het filter als onafhankelijke groot

heden beschouwd worden, die dan ook onafhankelijk van elkaar gevariëerd mogen 

worden. Dit is een bijzondere eigenschap die bij het gebruik van een andere 

excitatie niet hoeft op te treden. 
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3. MULTI PULSE EXCITATIE 

Figuur 3.1 toont voor een spraaksegment: de originele spraak, het residu, 

de LVS-excitatie en de LVS-resynthese. 

s 
n 

r 
n 

"., ... --~ ............. ,.,. ...... ,.,.1,,. __ ....._ _________ ....._ __ 
X 

Figuur 3.1 

n 

~ 
n 

10 20 30 

t (ms) 

Een voorbeeld van: - het origineels 
n 

- het residu r 
n 

- de LVS-excitatie x 
n 

- de LVS-resynthese s 
n 

De origninele spraak begint met een stuk waar het signaal ruisig, gevolgd 

door een deel waar het signaal periodiek is. Deze overgang is geleidelijk 

en niet abrupt zoals bij de LVS-excitatie, die of uit ruis of uit periodieke 

pulsen bestaat. Bij vergelijking van het residu en de LVS-excitatie in het 

stemhebbende deel, blijkt dat het gebruik van maar één moment van excitatie 

een oversimplificatie is en dat het residu een veel complexer signaal is 

dan een excitatie met maar één puls per periode. Door Atal en Remde tl] is 

een methode voorgesteld voor een vollediger codering van het residusignaal. 

Hierbij wordt het filter geëxciteerd door pulsen met een variabele amplitude 

(amp
1

J amp
2 
.••• ampii •.•• ) en plaats in de tijd (pos

1
, pos

2 
•.•• posi ••.• ) (zie 

figuur 3. 2) • 

x =Lamp. ó (n-pos.) 
n . 1 1 

1 

111 J1J Yl all '1 , , r rr 
1 

m -k 
1 + l akz 

k=l 
s 

n 
w 

e 
n 

Figuur 3.2 Schematische tekening van de analyse-door-resynthese-procedure 

voor het bepalen van de pulsen. 



- 8 -

Door de responsie van het synthesefilter op de excitatie (x) te berekenen 
n 

verkrijgt men een benadering (s) van het spraaksignaal. Het oorspronkelijke 
n 

signaal (s) wordt hiervan afgetrokken en door het foutsignaal spectraal te 
n 

wegen met het weegfilter (W) verkrijgt men het gewogen foutsignaal (en)' dat 

een maat is voor de perceptieve afstand vans en§ (zie §3.1). 
n n 

In een tijdvenster wordt een vast aantal pulsen geplaatst, en de posities en 

amplituden van deze pulsen worden zo bepaald dat het vermogen van het gewogen 

foutsignaal minimaal is. 

3.1 Het weegfilter 

Als aan spraak een beetje ruis wordt toegevoegd, dan zal deze ruis gemaskeerd 

worden door het spraaksignaal en daardoor onhoorbaar zijn. Het ruisniveau 

heeft een zekere drempelwaarde waaronder de ruis onhoorbaar is. Doordat de 

energie van het spraaksignaal afhangt van de frequentie, is de drempelwaarde 

ook frequentieafhankelijk. Bij de formantfrequentieswaar het vermogensspec

trum een piek heeft, is de drempelwaarde hoog en elders lager. Hierom wordt 

bij het plaatsen van de pulsen, het foutsignaal spectraal gewogen met het 

weegfilter (W), zodat in de formantgebieden de fout een lage weegfactor krijgt 

en daarbuiten een hogere. Atal stelde hiertoe het volgende weegfilter voor: 

m 
-k 

1 + I akz 

w k=l met y~ 0,8 ( 3 .1) 
m 

yk -k 
1 + I ak z 

k=l 

Nayyar [4] liet zien (en horen) dat met een veel eenvoudiger weegfilter even 

goede resultaten behaald kunnen worden: 

m 
-k 

1 + I akz 

w k=l 
met O,R!.Ü,7 (3. 2) = 

-1 
1 - a z 

Figuur 3.3 toont de amplitudekarakteristiek van het LPC-filter, waarin men 

duidelijk de formantpieken terugvindt, en die van de twee weegfilters (formules 

3.1 en 3.2). Merk op dat de krommen 2 en 3 slechts weinig verschillen en een 

dal vertonen waar kromme 1 een piek heeft (en omgekeerd). Dit laatste weeg

filter, waarmee in het vervolg gerekend zal worden wordt geschreven in de vorm: 



w 

m 
'Ó 

Q) 
'Ó 
::, 
.µ ..... 
..-1 
0. 
s 
ru 

H 

A 

20 

10 

0 

10 

10 

0 

-10 

-20 

1 
met H -----1 

1 - a. z-

1 

0 1 
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2 3 4 

frequentie (kHz) 

(3.3) 

1. Overdracht 
LPC-filter. 

'2. Overdracht 
Atal-weegfilter. 

3. Overdracht 
Nayyar-weegfilter. 

Figuur 3.3 Een voorbeeld van de amplitude overdracht van het LPC-filter en 

de twee weegfilters als functie van de frequentie. 

3.2 Het plaatsen van de pulsen 

Door het weegfilter in figuur 3.2 voor de aftrekker te plaatsen (zie figuur 

3.4), wordt de analyse gesplitst in drie delen: het bepalen van het LPC-filter, 

het berekenen van het gewogen spraaksignaal en het plaatsen van de pulsen. 

X 
n 

H(z) 

Hx 
n 

Figuur 3.4 Blokdiagram voor de analyse. 

e 
n 
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Bij het plaatsen van de pulsen wordt het vermogen van het gewogen foutsignaal, 

dat gegeven wordt door formule 3.4, geminimaliseerd. 

e 
n 

Ws 
n I 

i 
h 

(n-pos.) 
l. 

( 3. 4) 

Hierbij is h de impulsresponsie van het H-filter, die wordt afgekapt bij een 

zekere grens lh: 

o..; n..; lh 

elders 
(3. 5) 

Beschouw nu opeenvolgende tijdvensters (n
1

..; n..; n
2
), waarin telkens een vast 

aantal (n) pulsen geplaatst worden. Als allen -pulsposities tegelijkertijd 
p p 

bepaald zouden worden, zou het aantal te overwegen combinaties van pulsposi-

ties erg groot zijn. De onderlinge afhankelijkheid tussen pulsposities blijkt 

echter klein te zijn, waardoor deze één voor één bepaald mogen worden. Bij 

het plaatsen van dek de puls loopt de sommatieindex i in formule 3.4 over 

alle reeds geplaatste pulsen en dus tot k. Bij het plaatsen van één puls zijn 

er slechts twee vrijheidsgraden (amp en pos) voor het minimaliseren van de 

volgende vorm: 

(e - amp h )
2 

n n-pos 
(3.6) 

Een puls beïnvloedt het fout-signaal gedurende de lh-samples die volgen op 

t=pos, waardoor de sommatie over n zich moet uitstrekken over het hele tijd

venster (n
1
:..;n,s;;;; n

2
) plus de eerste lh samples buiten dit venster. 

Voor de amplitude waarbij E minimaal is, kan een gesloten uitdrukking gevonden 

worden. 

2 (e - amp 
n 

h ) (-h ) 
n-pos n-pos 

0 (3. 7) 

Noem de correlatiefunktie tussen hen e: <Phe en de autocorrelatiefunktie van 

h, \Phh. Nu geldt voor amp: 

{l)he (pos) 
amp = 

<Phh (o) 

( 3. 8) 

Doordat h niet van n- afhangt en de impulsresponsie niet bij n=n
2 

is afgekapt, 

gelden voor de correlaties <!·he en lj)hh de volgende formules: 
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(3.9) 

(3 .10) 

Door de vereenvoudiging van het weegfilter geldt voor q:>he(n) de volgende 

recurente betrekking: 

~h (n) = e + a ~h (n+l) e n e 
(3.11) 

De rekentijd voor de MPE-analyse is aanzienlijk lager als men gebruik maakt 

van deze recurente betrekking, dan als men, zoals Atal en Nayyar, elke 

q:>he(n) met behulp van formule 3.9 bepaalt. 

Door substitutie van 3.8 in 3.6 verkrijgt men: 

n2+lh 2 
2 <Pi-ie (pos) 

E = I e 
n q:>hh (o) 

n=n
1 

(3.12) 

Oude Foutreduc-
waarde tie 
van E 

De positie van de puls wordt bepaald door voor alle waarden van n
1
~ n ~ n

2
, 

q:>he(n) te berekenen 

pos= n E [n
1

, n
2

] zodat q:>he2 (n) maximaal is. (3.13) 

Dit proces waarbij telkens de positie en amplitude van één puls worden bepaald, 

wordt herhaald totdat allen pulsen in het tijdvenster zijn gevonden. Om de 
p 

interactie tussen de verschillende pulsamplituden in rekening te brengen wor-

den na afloop alle amplituden herberekend. Deze herberekening is slechts een 

verfijning van de methode en kan eventueel achterwege gelaten worden. Het mini

maliseren van E (formule 3.13) levert een lineair stelsel vergelijkingen (for

mule 3.14). 

n2+lh 

E I 
n=n

1 

(e 
n 

n 
- \p h ) 2 l ampi 

i=l n-posi 

n 
\p 
l <Phh (pos. - pos.) amp.= q:>h (pos.) 
j=l J i J e i 

(3.14) 

(3.15) 

De matrix heeft een Toeplitz-structuur en het stelsel kan eenvoudig opgelost 

worden. Doordat het H-filter niet zoals in de methode van Atal van de tijd 

afhangt en de impulsresponsie van het H-filter niet wordt afgekapt bij het 

einde van het tijdvenster (n=n
2

) hangt de autocorrelatiefunctie q:>hh niet van 
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n af (zie formule 3.10). Deze hoeft dan ook niet voor elke waarde van n 

berekend te worden, hetgeen een aanzienlijke vereenvoudiging van de methode 

geeft. 

3.3 Frame synchrone analyse 

In de vorige paragraaf is behandeld hoe de pulsen in een tijdvenster geplaatst 

worden. De keuze van dit tijdvenster is belangrijk, doordat de pulsposities 

alleen waarden in dit tijdsinterval (n
1 
~ n n

2
) kunnen aannemen. Het ligt 

voor de hand tijdvensters met een vaste duur te kiezen, wat hier frame synchrone 

analyse genoemd zal worden. In de volgende paragraaf zal toonhoogte synchrone 

analyse besproken worden, waarbij de tijdvensters de lengte van één toonhoogte

periode hebben. De pulsen die binnen één toonhoogteperiode gevonden worden 

horen min of meer bij elkaar en vormen een pulscomplex. De in deze paragraaf 

besproken frame synchrone analyse methode is geimplementeerd op de IPO VAX 78/110 

en figuur 3.5 toont voor een stemhebbend en een stemloos signaal: het origineel, 

het residu, de MPE en de resynthese. 

, tet' ·, 

0 lü 2() 

t (ms) 

s 
n 

r 
n 

y 
n 

s 
Il 

........ . .• -

0 10 

t (ms) 

Figuur 3.5 Voorbeelden van: het origineel (s ), het residu (r ), de MP-
n n 

excitatie (x) met 4 pulsen per Sms en de resynthese (~) voor 
n n 

een stemhebbende klank (links) en een stemloze klank (rechts). 

De signaal/ruis-verhouding (SNR) geeft aan hoe goed de golfvorm van de re

synthese die van het origineel benadert en wordt gedefiniêerd als: 

SNR 
n 

= - 10 log (3 .16) 

I s 2 n 
n 
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Tabel 3.1 toont de signaal/ruis-verhouding voor de twee stukken spraak 1tit 

figuur 3.5, voor 1, 2, 4 en 8 pulsen per 5 ms. 

SNR(dB) 
n 

p stemhebbend stemloos 
1 5,4 2,4 

2 8, 1 5,3 

4 9,9 8,5 

8 13,8 13,3 

Tabel 3.1 Voorbeeld van de signaal/ruis-verhouding voor een stemhebbend en 

stemloos stuk spraak bij verschillende waarden van np• 

De signaal/ruisverhouding stijgt bij toenemende np en door alsmaar meer pulsen 

te plaatsen kan het origineel willekeurig dicht benaderd worden. Bij 8 pulsen 

per Sms is de resynthese perceptief vrijwel niet meer van het origineel te 

onderscheiden. Als er slechts een klein aantal pulsen geplaatst wordt is de 

signaal/ruis-verhouding bij stemloze spraak aanzienlijk lager dan bij stem

hebbende spraak, met name in deze gevallen blijkt de kwaliteit van de resyn

these dan ook verbeterd te kunnen worden, door in de stemloze delen het fil

ter met ruis te exciteren. De stemhebbend/stemloos-detectie is hierbij minder 

kritisch dan bij de LVS-excitatie. Door de drempelwaarde van R
1

/R
0 

te verla

gen wordt alleen in overduidelijke stemloze delen het filter met ruis geëxci

teerd. Bij stemhebbend/stemloos-overgangen en stemhebbende fricatieven als 

"v" of "z" bestaat de excitatie dan uit pulsen. 

Met deze methode kan een goede kwaliteit resynthese gemaakt worden, die door

gaans natuurlijker klinkt dan de LVS-resynthese. Bij de analyse is in prin

cipe geen stemhebbend/stemloosdetectie of toonhoogterneting nodig en het aan

tal pulsen per tijdseenheid bepaalt zowel de bit-rate als de kwaliteit van 

de resynthese. We willen echter niet alleen spraak coderen met een lage bit

rate, maar ook met spraak kunnen manipuleren, door bijvoorbeeld de toonhoogte 

of de snelheid van spreken te veranderen. Cm deze manipulaties te realiseren 

zal het filter en/of de excitatie veranderd worden en we dienen ons dan ook 

te realiseren, welke informatie uit het spraaksignaal door het filter wordt 

weergegeven en welke door de MPE. Met LPC-analyse wordt een filter berekend, 

waarvan de overdrachtsfunctie een benadering is voor de spectrale omhullende 

het spraaksignaal. De MPE wordt daarna zo bepaald dat de golfvorm van de 

resynthese die van het origineel zo goed mogelijk benadert. De MPE kan hier

door alle aspecten van de originele spraak bevatten, die niet door het filter 

beschreven worden. De meest belangrijke van deze aspecten zijn: 
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- Het synthesefilter geeft geen beschrijving van de amplitude en periodici

teit van het origineel. 

- Het synthesefilter heeft louter polen. Bij spraaksegmenten, zoals nasale 

klanken, waarvan het spectrum nulpunten heeft, kan een filter zonder nul

punten dit spectrum niet volledig beschrijven. 

De bandbreedtes zoals die met LPC-analyse bepaald worden zijn doorgaans te 

klein (Tohkura f7]). 

- De periodiciteit van de spraak beïnvloedt de bandbreedtes en de ligging 

van de formanten. Als een formant zich dichtbij een veelvoud van de herha

lingsfrequentie F bevindt, dan krijgt deze een te kleine bandbreedte. 
0 

Appendix 1 beschrijft hoe met pitch predictie een lineair voorspellend 

filter ontworpen kan worden, waarvan de overdrachtsfunctie pieken heeft op 

alle veelvouden van F. Hiermee kan de intensiteit van de predictiefout 
0 

aanzienlijk verlaagd worden. 

- De lengte van het LPC-analysevenster beperkt het oplossend vermogen in de 

tijd. Snelle overgangen, zoals plofklanken die vaak een duur hebben van 

minder dan 10 ms, worden uitgesmeerd over de duur van het analysevenster 

(25 rus). 

- Het filter beschrijft uitsluitend het vermogensspectrum van de spraak en 

het residu bevat nog alle fase-informatie. De onderlinge faserelaties 

tussen de verschillende harmonischen zijn van belang voor de natuurlijk

heid van de resynthese (Atal [8]). 

De LVS-excitatie beschrijft uitsluitend het eerstgenoemde aspect, terwijl de 

MPE elk van deze aspecten beschrijft. Dit resulteert in een aanzienlijke 

kwaliteitsverbetering van de resynthese. Hierdoor zijn bij MPE in tegenstel

ling tot in het LVS, filter en excitatie geen onafhankelijke grootheden. Bij 

manipulaties met het spraaksignaal mogen deze dan ook strikt genomen niet 

onafhankelijke van elkaar gevariêerd worden. We zullen dit toch gaan doen en 

het is vooralsnog de vraag hoe erg dit is. 

Ten behoeve van deze manipulaties wordt eerst onderzocht of het mogelijk is 

de MPE uit te drukken in de excitatieparameters van het LVS: amplitude (G), 

stemhebbend/stemloos-beslissing (UV) en herhalingsfrequentie (F ). 
0 

- Amplitude (G). 

De pulsamplituden worden relatief uitgedrukt ten opzichte van de filterver

sterkingsfactor G: 

'3. = amp./G 
l. l. 

(3.17) 



- 15 -

Door de waarde van G gedurende één woord in een zin te vergroten wordt dit 

woord bij de resynthese luider uitgesproken dan de rest van de zin. 

- De stemhebbend/stemloos-beslissing UV: 

Als de stemhebbend/stemloos-beslissing correct is, waarvoor deze vaak voor 

de resynthese met de hand (en het oor) gecorrigeerd moet worden, blijkt 

dat de kwaliteit van de resynthese doorgaans verbetert als in de stemloze 

delen het filter met ruis en niet met pulsen geëxciteerd wordt. 

- Herhalingsfrequentie F: 
0 

Het blijkt dat de kwaliteit van de resynthese voor stemmen met een hoge 

toonhoogte slechter is dan die met een lagere toonhoogte, omdat dan vrij

wel alle pulsen gebruikt worden als toonhoogte pulsen en er dus minder 

pulsen overblijven voor de beschrijving van kleinere effecten in het 

spraaksignaal. Bij toonhoogte synchrone analyse treedt niet alleen dit 

effect niet op, maar zijn er bovendien meer mogelijkheden voor manipulaties 

met het spraaksignaal. 

3.4 Toonhoogte synchrone analyse 

Bij toonhoogte synchrone analyse worden in tijdvensters ter lengte van één 

toonhoogteperiode een vast aantal pulsen geplaatst. Figuur 3.6 toont een 

voorbeeld van de ligging van deze tijdvensters ten opzichte van de frames. 

Elk venster begint bij zijn merkpunt en heeft de lengte van de toonhoogte

periode uit het frame waarbinnen dit merkpunt zich bevindt. Een frame bevat 

n (aantal complexen) toonhoogteperioden en de pulsen uit een periode vormen 
C 

een pulscomplex. 

frameduur 
~ • 

frame 1 frame 2 frame i frame i+l 

... .,. 'r 1#1 1' "' 1 1 

.. T > 
0 

'" tijd 1 merkpunt 

Figuur 3.6 De ligging van frames (vaste duur) en toonhoogteperioden 

(variêrende duur) in de tijd. 

Nayyar [4) plaatste in elke toonhoogteperiode een ander pulscomplex, wat 

resulteerde in een toonhoogte afhankelijke bit-rate. Het blijkt echter dat 

de complexen zo'n grote onderlinge correlatie hebben, dat er slechts één 

complex in een frame bepaald hoeft te worden. 
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Dit complex wordt bij resynthese zo vaak als nodig herhaald. Veronderstel 

dat de afstand (pi) van een puls tot het merkpunt gelijk is voor elke toon

hoogteperiode in het betreffende frame. Bij het bepalen van één puls van het 

complex, moeten dan niet één maar n excitatiepulsen worden beschouwd. 
C 

(Zie figuur 3.7.) 

frame~ 

t.r~e 1 

" + "': : : : :.~. : J 1 • • 

n1 T n2 'P 
0 0 

Ws 

X 

Figuur 3.7 Voorbeeld van een frame dat twee toonhoogteperioden bevat. 

De eerste puls staat op een variabele positie (pos) en de anderen staan 

telkens T -samples verder. Voor de correlatie van de excitatie en het fout
o 

signaal geldt dan: 

n lh C 

lPxe (pos) I I hjepos + j + (i-1)T 
i=l j=O 0 

(3.18) 

Beschouw nu de gemiddelde periode e' 
n 

n 
1 

C 
1 I e e 
n n n+(i-l)T 

C i=l 0 

(3.19) 

zodat 

lh 

~e• (pos) = 1 
(j)xe (pos) I h e' 

j pos + j 
n j=o 

C 

(3. 20) 

Merk de gelijkenis tussen de formules 3.9 en 3.20 op. Volledig analoog aan 

paragraaf 3.2 kunnen de positie en amplitude berekend worden. In de formules 

3.6 tot en met 3.14 moet men dan e door e' vervangen. 
n n 

Schrijf de pulsamplituden relatief t.o.v. de LVS-filtergain en de pulsposi-

ties t.o.v. de toonhoogternerkpunten (LVS-pulsposities). Figuur 3.8 toont de 

resynthese, waarin men de LVS-resynthese terugkrijgt met: np=l, B
1
=1, en p

1
=o. 
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Er zijn programma's geschreven voor toonhoogte synchrone analyse en synthese. 

Als de frameduur 10 ms is, dan is de bit rate bij frame synchrone analyse 

met 4 pulsen per 5 ms dezelfde als de bit rate bij toonhoogte synchrone ana

lyse met 8 pulsen per periode. De kwaliteit van de resynthese bij frame- en 

toonhoogte-synchrone analyse is min of meer gelijk. 

1 ruis
bron 

per.puls 
generator 

n 

{ 
i=l 

V/UV-switch ---- .. :r----... 

Figuur 3.8 Schematische tekening van de resynthese. 

G 

1!-1 -k 
1 + l akz 

k=l 

In deze opzet kan de spreeksnelheid veranderd worden door de frameduur te 

veranderen. Hierdoor verandert alleen het aantal herhalingen van een puls

complex en niet de structuur daarvan. Het blijkt dat een pulscomplex vele 

malen herhaald kan worden alvorens ernstige vervonningen in het signaal 

hoorbaar zijn. Atal f9] komt tot een soortgelijke conclusie. 

s 
n 
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4. TOONHOOOTEVERANDERING 

Toonhoogte is een belangrijk aspect van spraak. Niet alleen is monotone spraak 

saai om naar te luisteren, maar door bijvoorbeeld het intonatiepatroon van een 

spraakuiting te veranderen en de klemtoon elders in de zin te leggen, kan de 

betekenis van deze zin veranderen. Kunstmatige spraak als bijvoorbeeld difoon

synthese moet dan ook van het juiste toonhoogtecontour worden voorzien. Hier

toe moet echter de codering waarin de difonen zijn vastgelegd de mogelijkheid 

bieden voor het veranderen van de toonhoogte. Als we toonhoogteveranderingen 

bij menselijke spraakproductie nader bekijken, dan blijkt dat de stand van het 

mondkanaal dezelfde blijft en de frequentie van de stembandtrillingen veran

dert. Nayyar f 4] veranderde de toonhoogte door niet alleen de herhalingsfre

quentie van de pulscomplexen te veranderen, maar bovendien de pulsposities 

mee te rekken met de periodetijd. 

nieuw F oud oud 
pi = 0 pi 

nieuw 
F 

( 4. 1) 

0 

Met deze methode kan weliswaar de toonhoogte veranderd worden, maar de resyn

these verliest zijn helderheid en gaat hol klinken, waardoor de kwaliteits

verbetering ten opzichte van de LVS-resynthese verloren gaat. Met de toon

hoogte synchrone analyse methode van Nayyar werd in elke periode een nieuw 

pulscomplex bepaald, zodat elke frame n verschillende pulscomplexen heeft. 
C 

Bij verandering van de toonhoogte verandert de ligging van de toonhoogte 

merkpunten en moet men zich afvragen welke van dezen -complexen geplaatst 
C 

moet worden. Nayyar weet de kwaliteitsafname van de resynthese bij veranderde 

toonhoogte ten onrechte aan de methode waarmee hij bepaalde welk complex ge

plaatst werd. In de hier gepresenteerde toonhoogte synchrone methode treedt 

dit probleem niet op doordat in elk frame slechts één pulscomplex bepaald 

wordt. Toch hoort men bij veranderde toonhoogte in de resynthese dezelfde 

distorsies als bij de methode van Nayyar. In paragraaf 3.3 is als besproken 

dat het filter en de MPE niet onafhankelijk van elkaar zijn en figuur 4.1 

toont hoe door het plaatsen van meerdere pulsen in een periode de pulsrespon

sie van het synthesefilter wordt gecorrigeerd. 
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\..._____ 

J t (In!!) t(ias) 10 

Figuur 4.2 Voorbeeld van de responsie van een LPC-filter op een mono- en 

een multi-pulsexcitatie. 

Door bij verandering van de toonhoogte het pulscomplex mee te rekken met de 

toonhoogteperiode wordt de tijdkoppeling tussen de impulsresponsie van het 

filter en de excitatie verstoord, waardoor het timbre van de resynthese ver

andert. De toonhoogte kan ook veranderd worden door uitsluitend de herhalings

frequentie van het complex te veranderen en de relatieve pulsposities P. 
1 

constant te laten. Hierdoor blijven de onderlinge pulsafstanden binnen één 

complex constant. De afstanden van pulsen uit verschillende complexen ver

anderen dan uiteraard wel. De resynthese met veranderde toonhoogte volgens 

deze methode klinkt aanzienlijk beter dan met de vorige methode. Toch krijgt 

men bij nauwkeurig luisteren de indruk dat het signaal afkomstig is van een 

tweetal bronnen, een met de nieuwe en een met de oorspronkelijke toonhoogte. 

In de volgende paragraaf zal een opgelijnde methode besproken worden, waar

bij niet zomaar onderlinge afstanden van pulsen binnen één periode constant 

worden gehouden, maar waarbij de pulsen die bij een zekere hoofdpuls horen 

vaste onderlinge afstanden hebben. 

4.1 Oplijning 

De reden van oplijning is vrij eenvoudig in te zien aan de hand van figuur 

4.2, omdat hierbij duidelijk is welke delen van het signaal bij elkaar horen 

en één toonhoogteperiode vormen. Kromme 1 toont de opening van de stembanden 

bij de originele toonhoogte en wordt beschouwd in tijdvensters met de lengte 

van één toonhoogteperiode. Het goed opgelijnde venster (getrokken lijn) be

schouwt één "bult" en het foutief opgelijnde venster (gestippelde lijn) snijdt 
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midden in een "bult" en neemt het laatste deel van de ~ne bult en het 

eerste deel van de volgende samen. Door de verschillen in oplijning van de 

tijdvensters verkrijgt men twee verschillende toonhoogteperioden, waarvan 

bij verandering van de toonhoogte, de vorm (gerelateerd aan onderlinge af

standen van pulsen) constant gehouden wordt. 

Figuur 4.2 De opening van de stembanden als functie van de tijd. 

Kromme 3 en 4 tonen de stembandopening bij veranderde toonhoogte voor res

pectievelijk de juiste en de foutieve oplijning. Merk op dat Kromme 3 

continu is terwijl bij Kromme 4 precies waar het signaal groot is nullen 

tussengevoegd worden, hetgeen waarschijnlijk de oorzaak van de kwaliteits

afname van de resynthese bij toonhoogteveranderingen is. In het MP-excita

tiesignaal is het dikwijls minder duidelijk welke pulsen bij elkaar horen 

en een toonhoogteperiode vormen. Veronderstel dat er één hoofdpuls is en 

dat de kleinere pulsen, die op deze hoofdpuls volgen, dienen ter correctie 

van de filterresponsie op deze hoofdpuls (zie figuur 4.2), en dus bij ver

andering van de toonhoogte een vaste afstand tot de hoofdpuls moeten hebben. 

Er zijn verschillende methoden om in een complex van pulsen de hoofdpuls 

aan te wijzen. Twee eenvoudige methoden zijn: 

de hoofdpuls is de eerste puls die gevonden wordt. 

de hoofdpuls is de grootste puls qua absolute waarde van de amplitude. 
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Figuur 4.3 toont een voorbeeld van een signaal (een klinker "i"), dat 

vrijwel stationair periodiek is en geen duidelijke hoofdpuls heeft maar een 

aantal pulsen van vergelijkbare grootte. 

I~\ ' qrootstP 
1 mPrl:p111JL i puls f eerste puls 1 • 

2 
G) 
'D 1 
::J ..., 

0 .... -C. -1 
I! 
111 -2 .. 

0 !5 10 1!5 20 25 

t (ms) 
Figuur 4.3 MPE als functie van de tijd, met 

- g: grootste puls in het complex 

- e: eerstgevonden puls in het complex 

Merk op dat de eerste puls die gevonden wordt niet de grootste hoeft te zijn, 

en dat ondanks dat het signaal vrijwel stationair periodiek is, de grootste-

en de eerstgevonden puls niet periodiek zijn. Als de hoofdpuls zich niet 

periodiek herhaalt, zal bij verandering van de toonhoogte de onderlinge afstand 

van telkens andere pulsen constant gehouden worden, waardoor de hele excitatie 

aperiodiek wordt. 

We gaan nu de pulsen "tracken" en ze zo ordenen dat tussen verschillende 

complex duidelijk is welke pulsen bij elkaar horen. Beschouw hiertoe het 

criterium C: 

C f3_oud f3_nieuw 
1 J 

P oud nieuw 
exp (- { i Pj ---------

b 

(4.2) 

De j-de puls uit het nieuwe complex hoort bij die puls (dei-de) uit het vorige 

(oude) complex waarvoor C maximaal is. Tabel 4.1 toont een voorbeeld van deze 

ordening met b=S samples. Als een puls zich min of meer periodiek in de MPE 

herhaalt, dan kan deze methode van tracking doorgaans het spoor volgen. Met 

name bij pulsen die in aanmerking komen om hoofdpuls genoemd te worden, maakt 

de tracking slechts weinig fouten, maar de kleinere pulsen vertonen een zwak

kere periodiciteit waardoor de tracking vaak het spoor verliest. 

We eisen van de hoofdpuls dat deze al enige tijd groot was en ook nog enige 

tijd groot zal blijven en sommeren daarom de pulsamplituden over een aantal 

pulscomplexen (uit: dek voorafgaande frames, het huidige frame (met nummer nf) 

en dek-volgende frames) 

nf+k 

I 
j=n -k 

f 

f3. 
1 

(j) • G(j) (4. 3) 
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Pulsen op de volgorde waarin ze gevonden zijn. 

frame 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

p1 
12 
39 
13 
12 
11 
11 

betal 
-0.852 
-0.737 
-0. 727 
-0.506 
-0.666 
-0.684 

p2 
7 

13 
39 

7 
7 
6 

Pulsvolgorde na "tracking" 

frame 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

pl 
12 
13 
13 
12 
11 
11 

beta1 
-0.852 
-0.783 
-o. 727 
-0.506 
-0.666 
-0.684 

p2 
7 
8 
8 
7 
7 
6 

beta2 
0.828 

-0.783 
-0.585 

0.565 
0.612 
0.538 

beta2 
0.828 
0.713 
0.589 
0.565 
0.612 
0.538 

p3 
38 

8 
8 

38 
38 
37 

p3 
38 
39 
39 
38 
38 
37 

beta3 
-0.592 

0.713 
0.589 

-0.466 
-0.453 
-0.433 

beta3 
-0.592 
-0.737 
-0.585 
-0.466 
-0.453 
-0.433 

p4 
57 
30 
28 
16 

2 
2 

beta4 
0.401 
0.355 
0.293 

-0.246 
0.300 
0.335 

p4 beta4 
57 0.401 
30 0.355 
28 0.293 
16 -0.246 

2 0.300 
2 0.335 

Tabel 4.1 Een voorbeeld van de pulsvolgorde met en zonder tracking. 

De hoofdpuls in het nf-de frame wordt dan gegeven door die waarde van 

i ( 1 ~ i ~ n) waarvoor amp' . (n ) maximaal is. Figuur 4. 3 toont de MPE bij de 
p .l f 

originele toonhoogte, de hoofdpulsen die daarin bepaald zijn en de excitatie 

waarbij F verlaagd is (factor 0,6). 
0 

Ul(~II Il( 1, 
l°t, 

1 

1 1 

1~ ~I 

I . ~ l 
o, 

0 

' 
H 

r 1 

50 

' -
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t(ms) 

' il Il Il IJ lil 111 Il h Il Il 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 
d 
l' 

1 

Il 

1 

111 

1 

111 

1 1 

h 
1 l 

Il 
1 1 

150 200 

MPE bij ori
CJinele F 

0 

De hoofd-
pulsen 

MPE bij ver-
anderde F 

0 

Figuur 4.4 De MPE bij originele F, de hoofdpulsen en de MPE bij veranderde 
0 

F als functie van de tijd. 
0 
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Deze methode van oplijning werkt aanzienlijk beter dan het oplijnen op de 

grootste of de eerstgevonden puls, vanzelfsprekend zijn er echter spraakseg

menten die zo weinig periodiciteit hebben, dat het aanwijzen van een hoofd

puls hierbij bijzonder moeilijk is, zelfs als dit met de hand gebeurt. Het 

feit dat de resynthese met veranderde toonhoogte bij opgelijnde methoden niet 

beter klinkt dan bij de niet opgelijnde methoden is misschien te wijten aan 

het niet perfect functioneren van de oplijning. Het is echter ook mogelijk 

dat men niet, zoals in deze paragraaf verondersteld is moet oplijnen op een 

hoofdpuls, waar de excitatie veel energie heeft, maar juist daar waar de exci

tatie zo weinig mogelijk energie heeft ("stilte", zie paragraaf 4.2). In para

graaf 4.3 zullen vervolgens de gevolgen van de toonhoogteverandering in het 

frequentiedomein besproken worden. 

1. Î 1 

1 
J 

1 1 
1 1 n 3.m 2. : 1 1 

1 1 
1 ' 1 

4. 
_ A,, 1H lil r-"' l '" lil 

5 _j,, ''7 iH lu 

' 
iu 

' . ' ' Figuur 4. 'i De multi puls excitatie als functie van de tijd. (1. bij originelP 

toonhoogte (F =200 Hz), 2. het pulscomplex bij oplijning op de 
0 

hoofdpuls, 3. het pulscomplex bij oplijning op stilte, 4. de exci-

tatie voor F =120 Hz bij oplijning op de hoofdpuls, 5. de excitatie 
0 

voor F =120 Hz bij oplijning op stilte). 
0 

4.2 Oplijning op "stilte" 

In figuur 4.3 is met pijltjes een voorbeeld aangegeven van twee pulsen die bij 

de originele toonhoogte zeer dicht bij elkaar liggen. De tweede wordt hoofdpuls 

genoemd en doordat de eerste zich net voor de hoofdpuls bevindt, verandert de 
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onderlinge afstand tussen de pulsen bij verandering van de toonhoogte vormden 

deze twee pulsen samen de belangrijkste excitatie van het filter, maar bij de 

veranderde toonhoogte zijn het twee gescheiden pulsen. Zulke effecten kunnen 

voorkomen worden door niet op te lijnen op een hoofdpuls, maar juist te zorgen 

dat aan de randen van een complex de MPE zo weinig mogelijk energie heeft. 

Figuur 4.4.1 toont voor een kunstmatige klinker, de MPE bij originele toonhoog

te (F =200 Hz). Als men oplijnt op de hoofdpuls toont fig. 4.4.2 het pulscom-
o 

plex, waarbinnen bij verandering van de toonhoogte de onderlinge pulsafstanden 

gelijk blijven. Figuur 4.4.3 toont het pulscomplex bij oplijning op stilte. De 

toonhoogte wordt veranderd van F =200 Hz naar F =120 Hz, waardoor de herha-
o 0 

lingsfrequentie van het pulscomplex verandert. De figuren 4.4.4 en 4.4.5 tonen 

de MP-excitatie voor de twee soorten oplijning bij deze nieuwe toonhoogte. Het 

lijkt voor verder onderzoek aan te bevelen om deze methode van oplijning op 

stilte nader te beschouwen. 

4.3 MP-spectra 

Doordat de MPE-coder een golfvorm coder is, die het spraaksignaal als functie 

van de tijd zo goed mogelijk benadert, zijn in het voorafgaande vrijwel uit

sluitend tijddomein-redeneringen besproken. Toch kan met name in verband met 

toonhoogteveranderingen het frequentiedomein inzicht geven" Figuur 4.5 toont 

een spraakspectrum en de bijbehorende amplitudekarakteristieken van het LPC

filter (A(z)) en het MPLPC-filter 

(A(z) 

n 
p 

I 
i=1 
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Figuur 4.6 Een voorbeeld van: 

1. Een FFT spraakspectrum 

2. De LPC spectrale omhullende (10 dB offset) 

3. De MPLPC spectrale omhullende (30 dB offset) 

De onderste kromme (1) toont het spraakspectrum. Deze heeft pieken op vrijwel 

alle harmonischen (veelvouden van F =200 Hz). De middelste kromme toont de 
0 

amplitudekarakteristiek van het LPC-filter en is een vrij goede weergave van 

de omhullende van het spectrum. De bovenste kromme (3) toont de amplitudekarak

teristiek van het MPLPC-filter voor vier pulsen per periode. Door het plaatsen 

van meerdere pulsen per periode wordt een verfijning in de spectrale omhullen

de aangebracht, waardoor bepaalde harmonischen worden verzwakt of juist ver

sterkt. Door de hoge orde van het MP-filter (p. is ten hoogste T =50 samples) 
i 0 

heeft het MPLPC-filter veel pieken en dalen, en ook tussen de harmonischen 

varieert de filteroverdrachtsfunktie sterk, waardoor kromme 3 geen gladde re

presentatie is van de spectrale omhullende van het signaal. De twee pijltjes 

in figuur 4.5 tonen de ligging van twee opeenvolgende harmonischen. Bij ver

andering van de toonhoogte verandert de ligging van de harmonischen. Zo wordt 

een harmonische die dan tussen twee pijltjes terecht komt ten onrechte sterk 

verzwakt. 
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Het is niet uitgesloten dat dit effect de oorzaak is van de kwaliteitsafname 

van de resynthese bij veranderde toonhoogte. Bij verder onderzoek zal dan 

ook gezocht kunnen worden naar methoden voor het "gladstrijken" van Kromme 3. 
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5. CONCWSIES 

In de inleiding zijn een tweetal doelen gesteld van analyse en resynthese van 

spraak, namelijk: 

- het coderen van spraak met een lage bit-rate, 

- het scheppen van mogelijkheden voor manipulaties met het spraaksignaal. 

We zullen bekijken in hoeverre, met de M(ulti) P(ulse) E(xcitatie)-coder, deze 

doelen zijn bereikt. De methode zoals die door Atal [ l] is gepresenteerd, is 

met een aantal modificaties geprogrammeerd. De belangrijkste hiervan is een 

vereenvoudiging van het weegfilter, waardoor de tijdvensters voor de MPE

analyse onafhankelijk van de frames gekozen kunnen worden. Er is programmatuur 

geschreven voor frame-synchrone analyse, waarbij de MPE-analysevensters een 

vaste duur (5 ms) hebben. Door het plaatsen van alsmaar meer pulsen kan het 

vermogen van het verschilsignaal tussen origineel en resynthese willekeurig 

klein gemaakt worden. 

Uit informele luistertests blijkt dat: 

- de MPE-resynthese doorgaans natuurlijker klinkt dan de LVS-resynthese; 

- bij 8 pulsen per 5 ms origineel en resynthese perceptief vrijwel niet onder-

scheidbaar zijn; 

de kwaliteit van de resynthese doorgaans verbetert als in de stemloze delen 

het filter met ruis geëxciteerd wordt. 

Deze frame synchrone methode voldoet goed aan het eerstegestelde doel (het 

coderen van spraak), maar biedt geen mogelijkheden voor manipulaties met het 

spraaksignaal. Om dit tweede doel te bereiken is de MP-excitatie uitgedrukt in 

de drie excitatieparameters uit het LVS (G, uv, F ). 
0 

De pulsamplituden worden relatief uitgedrukt ten opzichte van de filterver-

sterkingsfactor. Door de waarde van G te veranderen verandert de luidheid van 

de resynthese. De pulsposities worden relatief uitgedrukt ten opzichte van de 

posities van de LVS-pulsen (toonhoogte merkpunten). Hiertoe wordt vooraf de 

toonhoogte gemeten en de MP-analyse toonhoogte-synchroon uitgevoerd. Deze 

toonhoogte synchrone analyse resulteert niet in een toonhoogte afhankelijke 

bit-rate, doordat in elk frame slechts een pulscomplex (aantal pulsen in een 

toonhoogteperiode) bepaald wordt, welke vervolgens zo vaak als nodig bij re

synthese herhaald wordt. Het blijkt dat een pulscomplex lang herhaald kan wor

den, alvorens ernstige distorsies in de resynthese optreden. De snelheid van 

spreken kan veranderd worden door de frameduur te veranderen, waardoor alleen 

het aantal herhalingen van het pulscomplex verandert. Door de herhalingsfre

quentie van het pulscomplex te veranderen, verandert de toonhoogte van de re-
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synthese. Hierbij blijven de onderlinge afstanden van pulsen uit eenzelfde 

complex gelijk en veranderen alleen de afstanden van pulsen uit verschillende 

complexen. Deze toonhoogteveranderingen leiden tot een kwaliteitsafname van 

de resynthese, die veroorzaakt kan worden door een tweetal effecten: 

- gebrek aan oplijning, waardoor bij verandering van de toonhoogte de onderlinge 

afstanden tussen pulsen die niet werkelijk bij elkaar horen, constant gehou

den worden. Veronderstel dat de MPE bestaat uit hoofdpulsen en kleinere pulsen 

die dienen ter correctie van de filterresponsie op de hoofdpuls en daarom bij 

verandering van de toonhoogte een vaste afstand tot de hoofdpuls zullen heb

ben. Er is een methode ontwikkeld die in de MPE dergelijke hoofdpulsen aan

wijst. De resynthese met veranderde toonhoogte bij deze opgelijnde methode 

klinkt echter nauwelijks beter dan bij de niet opgelijnde methode. 

- de overdrachtsfunctie van het synthesefilter (MP-genererend- en LPC-filter) 

is geen juiste representatie van de spectrale omhullende van het spraaksig

naal. 

Alhoewel de toonhoogtesynchrone methode mogelijkheden biedt voor manipulaties 

met het spraaksignaal en op zich aan beide gestelde doelen voldoet, neemt bij 

verandering van de toonhoogte de kwaliteit van de resynthese af en men kan 

zich afvragen of deze methode geschikt is voor het maken van kunstmatige spraak 

als bijvoorbeeld difoonsynthese. 

Suggestiés voor Vérdér onderzoek 

De problemen bij verandering van de toonhoogte kunnen misschien opgelost worden, 

door het vinden van een juiste oplijning. Men kan dan overwegen om niet op een 

hoofdpuls op te lijnen, maar juist op plaatsen waar de MPE weinig energie heeft. 

Zo vindt men een excitatie voor één periode die aan het begin en einde weinig 

signaal heeft en daarom misschien als eenheid beschouwd mag worden die onaf

hankelijk is van de rest van de excitatie. Bovendien is het waarschijnlijk 

nodig de amplitudeoverdrachtsfunktie van het MP-genererend filter glad te 

strijken. 

Verder is er nog vrijwel geen aandacht besteed aan de problemen die optreden 

bij het veranderen van formanten en het rijgen van difonen bij gebruik van MPE. 
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Appendix 1: Pitch predictie 

Figuur A.1 toont de autocorrelatiefunctie en de golfvorm van een stuk origi

nele spraak. Met behulp van LPC-analyse wordt een belangrijk deel van deze 

autocorrelatie verwijderd en figuur A.2 toont het residu na de LPC-analyse 

en zijn autocorrelatiefunktie. 

T 
0 

2T 
0 

3T 
0 

Figuur A.1 Een voorbeeld van een 

origineel en zijn autocorrela

tiefunctie als functie van de 

tijd. 

1 

R 
0 

-1 
T 

0 
2T 

0 
3T 

0 

J,Ai1e ~.. ..,,... ,, 

Figuur A.2 Een voorbeeld van het re

sidu met zijn autocorrelatiefunctie 

als functie van de tijd. 

De autocorrelatiefunctie van het residu heeft pieken op veelvouden van de 

toonhoogteperiode T. Deze pieken zijn niet bij de LPC-analyse verwijderd, 
0 

omdat hierbij de voorspelafstand (de orde van het LPC-filter, m=l0 samples) 

kleiner is dan de toonhoogteperiode (hier: T =52 samples). Ook deze correla
o 

tiepieken kunnen met een LPC-methode worden verwijderd, mits de voorspeller 

de juiste voorspelafstand (p) heeft. 

p = k E [p
1

, p
2

] waarvoor ~rr(k) maximaal is. (A. l) 

De pitch predictor voorspelt het residu over deze afstand en voor een drie

taps pitch predictor geldt: 

1 
f I b r 

n 
k=-1 

k n-p+k 
(A. 2) 

Analoog aan formule 2.3 geldt voor de energie van de voorspelfout: 

N 
) 2 

N 1 
E I (r - r = I (r + I bk r ) 

n=l 
n n 

n=l 
n 

k=-1 
n-p+k 

(A. 3) 

Het differentiêren van E naar alle bk-s levert het volgende stelsel vergelij

kingen: 

1 N 

I bl (L 
l=-1 n=l 

r 
n-p+l 

r ) 
n-p+k 

N 

- I 
n=l 

r r 
n n-p+k 

(A.4) 
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Dit stelsel is symmetrisch en kan eevoudig opgelost worden. Figuur A.3 toont 

voor een één-taps (b_
1
=b

1
=0) en een drie-taps pitch predictor het residu na 

pitch predictie en zijn autocorrelatiefunktie. 

T 
0 

2T 
0 

3T 
0 

1 

¾ 
R 

0 

-1 
T 

0 
2T 

0 

Figuur A.3 Het residu na pitch predictie en zijn autocorrelatiefunctie voor 

één-taps (links) en een drie-taps pitch predictor (rechts). 

Merk op dat het residu na pitch predictie nauwelijks enige periodiciteit ver

toond waardoor de pieken in de autocorrelatiefunctie op veelvouden van T niet 
0 

voorkomen. Analoog aan formule 3.4 kan een signaal/ruis-verhouding berekend 

worden uit de verhouding van de energie van het residu en dat van het origi

neel. Voor de voorbeelden uit de figuren A.1 t/m A.3 geldt: 

SNR 19,6 dB zonder pitch predictie 

SNR 25,9 dB na één taps pitch predictie 

SNR 26,2 dB na drie taps pitch predictie. 

De signaal/ruis-verhouding bij drie taps pitch predictie is slechts weinig 

hoger dan bij één taps pitch predictie, in het vervolg zal dan ook een één 

taps pitch predictor beschouwd worden. Met behulp van de analyse door re

synthese procedure zoals die getoond wordt in figuur A.4 kan het residu na 

pitch predictie gecodeerd worden als een reeks pulsen met variabele amplitude 

en plaats in de tijd. Volgens Kroon en Deprettere [ 5) kan met pitch predic

tie de kwaliteit van de MPE-resynthese aanzienlijk verbeterd worden. 

pitch predictie formant 
orisineel 

weeg-
filter filter re- filter 

syn- foutsignaal 

M PE these 
~ ' B(z) A(z) - W(z) 

Figuur A.4 Schema van de MPE analyse met pitch predictie. 
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Figuur A.5 toont de amplitudeoverdrachtsfunctie van de pitch predictor, welke 

pieken heeft bij veelvouden van de grondtoon F. De periodiciteit met frequentie 
0 

F, die zich in de excitatie van het filter bevindt, wordt versterkt. Bij ver-
o 

andering van de toonhoogte moet zowel de filteroverdracht als de periodiciteit 

van de excitatie veranderd worden. Het is vooralsnog onbekend hoe deze koppe

ling tussen het filter en zijn excitatie er uit zal moeten zien. 

0 1 2 f(kHz) J 4 5 

Figuur A.5 Amplitude overdracht van de pitch predictor als functie van de 

frequentie. 

Op grond van het voorafgaande verwacht ik dat door pitch predictie de kwali

teit van de MPE-resynthese verbeterd kan worden en er een aantal extra pro

blemen zullen optreden bij verandering van de ·toonhoogte. 
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SYMBOLENLIJST 

ak k-de peredictiecoëfficiënt 

A(z) synthesefilter 

ampi amplitude van dei-de puls 

a weegfiltercoëfficiënt (Nayyar: a 0,7) 

bk k-de pitch predictiecoëfficiënt 

Bi relatieve amplitude van dei-de puls 

y weegfiltercoëfficiënt (Atal: y=0,8) 

e n-de samplewaarde van het errorsignaal n 
e' n-de samplewaarde van de gemiddelde periode 

n 
E energie 

F herhalingsfrequentie (Hz) 
0 
~ (n) correlatiefunctie tussen het x en y signaal 

xy 
G filtergain 

h impulsresponsie van het H-filter 
n 

H(z) overdracht van het H-filter 

lh lengte van de impulsresponsie van het H-filter 

n aantal complexen 
C 

n aantal pulsen in het tijdvenster 
p 

n
1

,n
2 

resp. begin en eind van MPE-analysevenster 

N aantal samples in het LPC-analysevenster 

P. 
1 

posi 

r 
n 

R. 
1 

s 
n 

s 
n 

SNR 

t 

T 
0 

uv 

W(z) 

X 
n 

relatieve positie van dei-de puls 

positie van dei-de puls 

n-de samplewaarde van het residusignaal 

i-de autocorrelatiecoëfficiënt 

n-de samplewaarde van het originele spraaksignaal 

benadering vans 
n 

signaal/ruis-verhouding 

tijd (s) 

toonhoogteperiode (s) 

unvoiced-boolean 

overdracht van het weegfilter 

n-de samplewaarde van het excitatiesignaal 
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LIJST VAN BEGRIPPPEN 

Deze lijst geeft van een aantal veelgebruikte begrippen een korte beschrijving 

van de betekenis. 

Framesynchrone analyse:· Een MPE-analysemethode waarbij de analysevensters een 

vaste duur hebben. 

Hoofdpuls: Een grote puls die gebruikt wordt voor oplijning en die meestal ge

plaatst wordt op het moment van de belangrijkste excitatie van het mond

kanaal. 

Oplijning: Het aanwijzen van die positie in een pulscomplex, waar bij verande

ring van de toonhoogte het complex verlengd of verkort moet worden. 

Pulscomplex: Een aantal pulsen die gevonden zijn in een tijdvenster ter lengte 

van een toonhoogteperiode. 

Toonhoogtemerkpunt: Het begin van een toonhoogteperiode. 

Toonhoogtesynchrone analyse: Een MPE-analysemethode waarbij de analysevensters 

de duur van een toonhoogteperiode hebben. 


