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Samenvatting

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een spraakgestuurde afstandbedie
ning. Deze spraakherkenner is op de eerste plaats bedoeld voor motorisch
gehandicapten die, m.b.v. dit apparaat en een reeds bestaande netbesturings
post (Busch Timac X-IO), in staat zijn om diverse elektrische apparaten in
en om het huis te bedienen.

Aan dit afstudeerprojeet zijn al enkele onderzoeken vooraf gegaan. Deze
onderzoeken hebben geresulteerd in een demonstratie-model dat echter nog
enkele tekortkomingen bezit:

• De herkenningsscore was niet reproduceerbaar.

• De communicatie met de Busch Timac X-IO netbesturings componen
ten is storingsgevoelig.

Doel van het afstudeerproject was daarom op de eerste plaats het verhelpen
van de bovengenoemde problemen. Ten tweede moet een zo groot mogelijke
herkenningsscore gehaald worden.

Allereerst is de hardware herzien. Om de storingsgevoeligheid te ver
minderen is gekozen voor het bedienen van de netbesturingspost m.b.v. een
ultrasone afstandsbediening. Daamaast bleek het analoge deel van de schake
ling gestoord te worden door zogenaamde overspraak van het digitale circuit.
Dit bleek ook in de spraakherkenner van R.C.P. van der Krol [?] het geval te
zijn. Hierin ligt waarschijnlijk de oorzaak van het niet reproduceerbaar zijn
van de herkenningsscore.

Om een zo groot mogelijke herkenningsscore te verkrijgen zijn een aantal
herkenningsalgoritmen met elkaar vergeleken. Hiervoor is een speciale versie
van de spraakherkenner ontwikkeld die beschikt over een seric:He poort. Met
behulp van, op het Instituut voor Perceptie Onderzoek aanwezige, spraakdata
en deze speciale versie van de spraakherkenner is een verzameling spraak
data op een PC aangelegd. Met deze verzameling was het mogelijk om op
een PC de verschillende algoritmen uitgebreid te testen en te vergelijken.
Uit deze tests is gebleken dat Dynamic Time Warping voorafgegaan door
een tijdnormering m.b.v. middeling en een trainingsset bestaande uit drie
trainingswoorden per woord het beste voldoet. In de praktijk bleek een
spraakherkenner gebaseerd op dit principe echter langzaam te werken. Het
niet toepassen van Dynamic Time Warping levert weliswaar een iets lagere
herkenningsscore op maar resulteert ook in een snellere spraakherkenner.

Tenslotte is een literatuuronderzoek gedaan naar de toekomstige toepas
baarheid van neurale netwerken in een spraakherkenner t.b.v. motorisch
gehandicapten.



Summary

This report describes the development of a speech controlled remote control
ler. This speech recogniser is meant to be used by severely disabled and will
enable them, in combination with an already existing environmental control
system, to use several electrical devices in and around the house. Previous
research on this project has resulted in a demonstration model which still
has a few drawbacks:

• The recognition rate can not be reproduced.

• The communication with the Busch Timac X-IO environmental control
appeared to be suffering from interference.

Main goal of the research project was to solve the problems mentioned above.
Second aim was to achieve a recognition rate as high as possible.

First the hardware was reviewed. In order to reduce the sensitivity to
interfering signals, the speech recogniser instructs the environmental control
by using an ultrasonic remote controller. It also appeared that the analog cir
cuit was suffering from so called cross-talk caused by the digital circuit. The
speech recogniser developed before this project also appeared to be having
this problem. This is probably the main cause of the non-reproducability of
the recognition rate.

To achieve a high recognition rate, a few recognition algorithms have been
compared. For this goal the speech recogniser was expanded with a serial
port. At the Institute of Perception Research a collection of speech data was
collected and with this special speech recogniser acquired and transferred
to a personal computer. With this collection it was possible to tryout all
kinds of recognition algorithms. At first it appeared that Dynamic Time
Warping combined with avaraging the length of the words and comparing it
with a reference set of three items per word resulted in the highest recognition
rate. The recogniser itself performed rather slowly. Not using Dynamic Time
Warping results in a slightly lower recognition rate but also in much faster
recognition.

Also a literature research has been done on the possibility of using a
neural network in a speech recogniser for the severely disabled. It appeared
that neural networks are not suitable to be used on short terms in a speech
recogniser for the severly disabled.
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1 Inleiding

De faculteit Elektrochniek aan de Technische Universiteit Eindhoven bestaat
uit 13 vakgroepen. Een van deze vakgroepen is Medische Elektrotechniek
(EME).

Binnen deze vakgroep wordt o.a. onderzoek gedaan naar communica
tiehulpmiddelen t.b.v. gehandicapten. Ret doel van dit onderzoek is het
ontwikkelen c.q. aanpassen van hulpmiddelen waarmee de gehandicapte in
staat is om met zijn omgeving te communiceren. Dit verschaft de gehandi
capte een grotere zelfstandigheid. Enkele voorbeelden van deze hulpmiddelen
ZIJn:

De Monoselector: Een hulpmiddel voor motorisch gehandicapten die nog
in staat zijn om een eenknops bediening te gebruiken. Dit apparaat is
een aanpassing van een reeds bestaande ultrasone afstandsbediening be
horende bij een omgevingsbesturingssysteem van de firma Busch Jager.

De Pocketstem: Dit hulpmiddel is ontwikkeld op het Instituut voor Per
ceptie Onderzoek (IPO) in het kader van de interfaculteitswerkgroep
tussen het IPO en EME. De pocketstem is bedoeld voor eventueel mo
torisch gestoorde spraakgehandicapten die hiermee , van tevoren inge
brachte, zinnen kunnen produceren.

De sprekende weegschaal: Een weegschaal voor blinden en slechtzienden.

Zwaar motorisch gehandicapten zijn in staat om een apparaat als de mono
selector te bedienen met behulp van bijvoorbeeld een blaasjzuigschakelaar.
Ret bedienen van de monoselector kost echter veel tijd omdat de te sturen
functies achterelkaar aangeboden worden totdat de gewenste functie aange
boden wordt die de gebruiker dan selecteerd. M.b.v. een spraakherkenner
is het mogelijk direct een bepaalde functie te selecteren. Daamaast ervaart
de gehandicapte het gebruik van bijvoorbeeld een blaasjzuigschakelaar om
ethische redenen vaak als onprettig. Wanneer een motorisch gehandicapte
weI over zijn spraakvermogen beschikt, is een spraakherkenner een goed al
ternatief voor een eenknops bediening zoals de monoselector.

Enkele jaren geleden is men gestart met het onderzoek naar een dergelijke
spraakherkenner. Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een robuuste
spraakherkenner waarmee de gehandicapte in staat wordt gesteld meerdere
elektrische apparaten in en om het huis te bedienen. De precieze formulering
van de hierbij horende afstudeeropdracht is te vinden in bijlage C.
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2 Het spraaksignaal

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat het spraakproces gezien kan worden
als een filteroperatie op een, met de stembanden of in de luchtpijp, gege
nereerd bronsignaal. De eigenschappen van het spraakproduetiefilter blijken
belangrijke informatie voor spraakherkenning te bevatten. Met een electrisch
equivalent voor het menselijk spraakproduetiesysteem wordt de basis gelegd
voor de in hoofdstuk 3 te bespreken LPC-analyse, die de SPlOOO toepast om,
uitgaande van een spraaksignaal, na te gaan wat de eigenschappen van het
oorspronkelijke spraakproduetiefilter waren op het moment dat dit signaal
gegenereerd werd.

2.1 Ret fysisch model

Vanuit fysisch standpunt gezien kan spraakproductie beschouwd worden als
het resultaat van twee min of meer onafhankelijke processen. Ret eerste
proces vindt plaats in het strottehoofd en zorgt voor de omzetting van lucht
stroomenergie in acoustische energie, het tweede proces is een filter operatie
op het acoustische bronsignaal in de mond-, keel- en (soms) neusholte (zie
figuur 2.1).

..IU$"O, II

I.' (L
.O"P"OLII---~r~

Figuur 2.1: De vorm van het mond- en keelkanaal [Fant,1960].

2.1.1 Het bronsignaal

De omzetting van stromingsenergie (van de lucht die via de longen door de
keelholte gestuurd wordt) in acoustische energie kan op drie verschillende
manieren gebeuren:
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1. Door het trillen van de stembanden ontstaan luchtdrukveranderingen
met een bepaalde grondfrequentie. De trillingsfrequentie kan worden
gevarieerd door het spannen of ontspannen van de spiertjes van de stem
banden. De periode van het aldus gevormde bronsignaal varieert van
60 tot 200 Hz voor een volwassen man en tot 500 Hz voor vrouwen en
kinderen. De luchtdrukveranderingen hebben geen mooi sinusvormig
verloop en bevatten veel hogere harmonischen (Tot 10 kHz), waarvan
de amplitude een helling van ongeveer -12dB per octaaf heeft. Spraak
klanken die op deze manier gevormd worden (zoals b.v. de klinkers 'e'
en 'a') noemt men stemhebbend.

2. Wanneer de luchtstroom door een vernauwing in het mondkanaal ge
perst wordt, ontstaan na die vernauwing wervelingen die leiden tot
ruisachtige signalen. Op deze manier worden zogenaamde stemloze
klanken gevormd, zoals b.v. de 'f' en de's'. Indien de luchtstroom
eerst door de stembanden in trilling gebracht is en pas verderop in het
mondkanaal een vernauwing passeert, is er sprake van een combinatie
van de zojuist genoemde methoden om luchtstroming hoorbaar te ma
ken. Op deze manier worden de stemhebbende wrijfklanken gevormd
(b.v. 'z' en 'v').

3. Door de mond/keelholte op een bepaald punt (b.v. bij de tong of
lippen) voiledig af te sluiten, wordt in die holte een overdruk verkregen.
Bij het plotseling opheffen van die afsluiting ontstaat een kort explosief
geluid. Zo ontstaan de zogenaamde plo£klanken zoals 'p', 't' en 'k'.

2.1.2 Ret acoustisch filter

De mond/keelholte werkt als een acoustische resonator: Door variaties in
de doorsneden van de ruimtes die de luchtstroom moet passeren wordt die
resonator afgestemd op bepaalde frequenties die dan extra versterkt zullen
worden. Mathematisch komt dit overeen met het gedrag van een stelsel ver
liesloze buizen (figuur 2.2) [Sickert,1983]. Wanneer het velum (het zachte
verhemelte dat mond- en neusholte van elkaar scheiden) naar omlaag ge
bracht wordt, stroomt er ook lucht door de neusholte. In feite is er nu sprake
van een stelsel van twee parallelle pijpen, die niet aileen door resonanties
(extra versterking) maar ook door anti-resonanties (extra verzwakking) ge
kenmerkt worden. Op deze manier worden de neusklanken 'n', 'm' en 'ng' tot
stand gebracht. Wanneer de trillende lucht uiteindelijk via de mond en/of
neus naar buiten stroomt wordt het energiespectrum hiervan nog beinvloed
door het stralingseffect van de uitstroomopening. De lagere harmonischen
worden daarbij meer verzwakt dan de hogere en het energiespectrum on
dergaat een extra verandering overeenkomend met een helling van ongeveer
6 dB per octaaf. De mond- keel en neusholtes werken dus, sarnen met de
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Figuur 2.2: Enkele doorsneden van het menselijk mond- en keelkanaal en en
mathematisch model in de vorm van een buizenstelsel [Sickert,1983].

lippen als een filter met polen (resonanties) en nulpunten (antiresonanties).
Bovenstaand verhaal wordt schematisch weergegeven in figuur 2.3.

t

of~

t

ot~
10' ...·'111."....

I~
--eo -.-. ----.. -.

f f f f
spectrum okoestlsch u1tstrolmg spectrum

CHon '11~er mOl'\Oopen,ng sprook

Figuur 2.3: Schematische voorstelling van de menselijke spraakproductie
[Fant,1960].

In figuur 2.3 komen de volgende onderdelen voor:

1. De signaalbron. Dit is de luchtstroom uit de longen, hoorbaar gemaakt .
via modulatie door de stembanden, werveling of 'ploffen'.

2. Het acoustische filter van het mond-, keel- en neuskanaal.

3. Het stralingseffect van de uitstroomopening.

4. Het resultaat: hoorbare spraak.
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2.1.3 Het elektrisch model

Ten behoeve van automatische spraakherkenning en spraaksynthese is er be
hoefte aan een elektrisch analogon voor de menselijke spraakproduetie. Erg
geschikt hiervoor is het zogenaamde bron- filter model van Fant [Fant,1960].
In de experimentele fonetiek is dit een algemeen aanvaard model, dat berust
op bovenstaande theorie van de menslijke spraakproduetie. Hierin zijn de ef-

F VUV G filtercoefficienten

:~t--- _i.:.~--1
:I ruis r- t-+.........,-..{ filter t--,.............~
I I I IL ..J ~ J

bran filter

Iuid·
spreker

Figuur 2.4: Ret bron-filter model van Fant [Fant,1960].

fecten van de -12 dB helling van de grondtoon harmonischen, de filter operatie
van het mond- keel- en neuskanaal en de uitstroomopening samengenomen in
een variabel filter met uitsluitend polen. De bron wordt vervangen door een
impulsstroom of ruisbron. De overdrachtsfunctie H(z) van het spraaksignaal
ziet er als voIgt uit:

1H(z) - ---:=----:

- 1 - ~t=l Q:leZ-1e

Voor het gegenereerde spraaksignaal geldt:

G
S(z) = H(z) * GU(z) = 11 -Ie *U(z)

1 - ~1e=1 Q:leZ

S(z) het gegenereerde spraaksignaal
met: U(z) het signaal aan de ingang van het filter (pulsbron of ruisbron)
In het tijddomein ziet deze formule er als voIgt uit:

11

s(n) = L Q:les(n - k) +Gu(n)
1e=1

Uiteraard is dit model niet volledig. De belangrijkste onvolledigheden zijn:

• Dit model voorziet niet in de gelijktijdige combinatie van een perio
diek signaal en de ruisbron maar er is slechts een binaire keuze tussen
beide bronnen mogelijk. In de praktijk blijken perceptief aanvaardbare
stemhebbende wrijfklanken ook te kunnen worden geproduceerd door
het periodieke en de ruisbron in de praktijk af te wisselen.
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• De produetie van plofklanken wordt met dit model gesimuleerd door een
schoksgewijze toename van de amplitude parameter terwijl de ruisbron
ingeschakeld staat.

• de overdrachtsfunctie in het model heeft aIleen polen omdat dit de be
rekening van de filterparameters aanzienlijk vereenvoudigt. Door het
ontbreken van nulpunten te kompenseren met wat extra polen vormt
het filter model toch nog een goede representatie voor vrijwel aIle klan
ken.

• De door het paralelle neuskanaal opgewekte klanken worden in dit mo
del niet meegenomen.

Met de in hoofdstuk 3 te bespreken LPC-analyse wordt, uitgaande van
een spraakfilter, berekend wat de eigenschappen van het spraakproductief
ilter geweest moeten zijn op het moment dat dit spraaksignaal gegenereerd
werd. Omdat dit spraakproduetiefilter voor iedere klank andere eigenschap
pen heeft mag verwacht worden dat de filtereigenschappen een goede repre
sentatie voor de geproduceerde klanken vormen en aldus uitermate geschikt
zijn voor spraakherkenning.

6



3 LPC-analyse van een spraaksignaal

De te gebruiken spraakherkenningschip (de SPlOOO) analyseert spraak door
middel van LPC-analyse (Linear Predictive Coding). De SP1000 levert ver
volgens deze LPC-parameters van de aangeboden spraak aan een micropro
cessor. Deze microprocessor moet zorgen voor de uiteindelijke herkenning.
Dit hoofdstuk is volledig gewijd aan de theorie van de LPC-analyse. Uit
gebreide literatuur is te vinden in [Orfanidis,1985],[Papamichalis,1987] en
[Rabiner,1978]. In [Bosch,1987] worden de grondslagen van de LPC-techniek
en de voor de SP1000 van belang zijnde aspecten behandeld. Dit hoofdstuk
is dan ook voor een groot gedeelte hieraan identiek. De gedeelten over de
resynthese van spraak zijn hieruit weggelaten, omdat van deze mogelijkheid
van de SP1000 hier geen gebruik wordt gemaakt.

3.1 Bet principe van LPC-analyse

LPC-analyse is een betrouwbare, robuuste en nauwkeurige methode voor het
bepalen van de parameters die een lineair, tijdinvariant systeem karakteri
seren [Rabiner,1978]. Zoals de naam al suggereert wordt bij deze analys~

techniek geprobeerd om een benadering te vinden voor een spraaksample uit
een lineaire combinatie van een aantal (p) voorgaande spraaksamples. Om
de LPC-analyse toe te kunnen passen op een signaal, moet het spectrum
van dat signaal constant zijn. Het spectrum van een spraaksignaal variert
echter langzaam in de tijd. Om de LPC-techniek toch op een spraaksignaal
toe te kunnen passen, wordt het signaal opgedeeld in stukjes van 10 a. 20
milliseconden. In zo'n tijdsinterval blijven de eigenschappen van spraak min
of meer constant. Zo'n kort stukje spraak zal voortaan een 'frame' genoemd
worden.

Omdat het spectrum van een frame als constant kan worden beschouwd,
kan nu de LPC-techniek hierop worden toegepast. Voor een spraaksignaal
waarvan het spectrum constant is, geldt dat dit signaal in het tijddomein d~
terministisch is. Het spraaksignaal wordt gesampled met inachtneming van
het sampletheorema van Nyquist. Omdat de stukjes spraaksignaal determi
nistisch zijn, is het mogelijk om een spraaksample uit p voorgaande samples
te voorspellen. Per spraaksample verkrijgen we zo p vermenigvuldigingsfac
toren. Dit zijn de LPC-parameters. Het is ondoenlijk om van elk sample
de LPC-parameters op te slaan (per sample zouden dan p weegfactoren op
geslagen moeten worden). Deze parameters worden nu zodanig bepaald dat
over het gehele frame het verschil tussen het voorspelde signaalsample s*(n)
en het werkelijke signaalsample s(n) minimaal is. Hiertoe wordt de som van
de kwadraten van de verschillen tussen het voorspelde signaalsample s*(n)
en het werkelijke signaalsample s(n) geminimaliseerd. Zo worden per frame

7



p LPC-parmeters verkregen. In formulevorm:

"s·(n) = L alls(n - k)
11=1

(1)

Bij elk frame is een unieke set van weegfaetoren a1 tIm a" (de zogenaamde
predictiecoefficienten) te bepalen, zodanig dat daarmee elk spraaksample van
het frame zo goed mogelijk wordt voorspeld uit zijn p voorgangers. Deze
unieke set van predictiecoefficienten is dan tevens een representatie van de
speetrale eigenschappen van dat frame. Het is misschien niet direct duidelijk
waarom de set van predictiecoefficienten een weergave zou zijn van de spec
trale opbouw van het frame. Dit is echter te verklaren vanuit het volgende
model van de spraakproductie bij een mens. In bedoeld model is spraak
het uitgangssignaal van een lineair tijdvariant systeem (met mond-, neus- en
keelkanaal als akoestisch filter) met als ingangssignaal een periodiek signaal

Plt.ch
period

Vocal \nel
pan_tan

u(n) I 0 ~
1~>:=::ls(n)

G

Figuur 3.1: Blokschema van een simpelspraakproduktiemodel

of een ruissignaal [Bosch,1987]. In figuur 3.1 is dit model van de spraak
produktie ten behoeve van LPC-analyse te zien. In [Rabiner,1978] en in het
vorige hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt dat de akoestische eigenschappen
van het spraaksignaal goed benaderd kunnen worden door de akoestische
eigenschappen van een stel verliesloze buizen met variabele doorsnede. Dit
model heeft een elektrisch equivalent in een tijdvariant digitaal filter met
enkele polen (Zie vorig hoofdstuk). De systeemfunetie van het tijdvariante
systeem met p polen dat equivalent is aan het spraakkanaal is van de vorm

-van formule 2.
H(z) _ S(z) _ G ( )

- U(z) - 1- Et=l bllz-II 2
Voor dit systeem zijn de spraaksamples s(n) en de excitatie-samples u(n)
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(het signaal van de stembanden) verbonden door vergelijking 3.

p

sen) = E blls(n - k) + Gu(n)
11=1

(3)

Nu bekijken we een niet-recursief digitaal filter, een zogenaamd FIR-filter
(Finite Impuls Response) van de orde p met coefficienten all en ingangssignaal
sen) (Figuur 3.2). Er is na te gaan dat voor het uitgangssignaal s*(n) geldt:

p

s*(n) = E alls(n - k)
11=1

(4)

In feite is dit digitale filter een elektrisch equivalent van de eerder beschreven

-~H+-~s*(n)

s(n)

Figuur 3.2: Lineair predictiefilter

mathematische bewerking bij het voorspellen van een spraaksample sen) uit
zijn p voorgangers. Wanneer de parameters all zo worden gekozen dat s*(n)
steeds het oorspronkelijke signaal s(n) zo goed mogelijk benadert, heet dit fil
ter een lineaire predictor. Hierin zijn de predictiecoefficienten all niets anders
dan de (variabele) parameters van een digitaal filter. Deze coefficienten geven
de spectrale informatie van het signaal sen) weer. De vraag is nu nog wat
het verband is tussen deze spectrale informatie en het oorspronkelijke signaal
sen). Dat wordt duidelijk als gekeken wordt hoe deze lineaire predictor in
een LPC-analyse systeem wordt toegepast (figuur 3.3). De systeemfunctie
van de predictor wordt gegeven door formule 5.

(5)
p

P(z) = E allz-II

11=1

De predictiefout, het te minimaliseren verschil tussen de uitgang van de pre
dictor en de werkelijke waarde, wordt gegeven door de volgende vergelijking:

p

e(n) = sen) - s*(n) = sen) - E alls(n - k)
11=1

(6)
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.(0) +
.(0).......;....--.----....,...----------------'-~4I=r+e(n)

.·(0),...-----------------,
LPC- analyse

L...----M....-~- - - - - -~-------' •• (0)

Figuur 3.3: Een LPC spraakanalyse-systeem

Deze predictiefout kan beschouwd worden als de uitgang van een systeem
A(z) met als ingang het spraaksignaal s(n). Voor de overdracht van dit
systeem geldt formule 7.

p

A(z) = 1 - 2: a"z-"
"=1

(7)

(8)

Dit is een overdrachtsfunctie met aileen polen. Ais nu de parameters ala zo
bepaald kunnen worden dat a" = bIt, dan is het systeem A(z) het inverse
filter van het filter H(z) (formule 2), dat het spraakkanaal representeert.

G
H(z) = A(z)

Dat betekent dat voor de predictiefout e(n) geldt dat: e(n) = Gu(n), dus
het moet sterk lijken op het bronsignaal. Tevens geldt ook het omgekeerde:
als het filter zodanig is bepaald dat het foutsignaal e(n) het bronsignaal goed
benadert, dan is het inverse filter bepaald. Nu is aannemelijk te maken dat
het minimaliseren van de gemiddelde kwadratische predictie-fout per frame
een goede benadering van de filterparameter bIt van het spraakkanaal zal
opleveren. u(n) is namelijk of een pulsreeks en is dus voor het grootste deel
van de tijd gelijk aan nul, of u(n) is een wit ruissignaal en dan kan verandering
van een willekeurige parameter het foutsignaal niet verder reduceren. Witte
ruis heeft immers een autocorrelatie die gelijk is aan 0 en is dus niet te.
voorspellen uit voorgaande samples.

Ret bepalen van de predictiecoeflicienten door het minimaliseren van de
gemiddelde predictiefout gebeurt niet vaak in een elektrische schakeling zoals
wordt gesuggereerd door figuur 3.3, maar door het oplossen van een stelsel
lineaire vergelijkingen in een computerprogramma. De filterparameters wor
den zodanig bepaald dat de som van de kwadraten van de verschilen tussen
de voorspelde waarden van de spraaksamples en de werkelijke waarden bin
nen dat frame minimaal is. Van de gevonden set predicitiecoeflicienten mag
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aangenomen worden dat ze goed overeenkomt met de set parameters van de
systeemfunctie H(z). De parameters worden op de volgende manier bere
kend. De totale predictiefout Em over een zeker tijdsinterval m is als voIgt
gedefinieerd:

Em - Le2(n)
n

L(s(n) - s·(n))2
n

p

L(s(n) - L alls(n - k))2
n 11=1

(9)

De exacte grenzen van de sommatie over n laten we even buiten beschouwing.
Deze komen in paragraaf 3.2 aan de orde. Om de waarden van de parameters
a1 tIm ap te bepalen waarvoor Em minimaal is, worden de partiele afgeleiden
van Em naar a1 tIm ap bepaald en gelijk aan nul gesteld. Dat levert dan een
stelsel op van p lineaire vergelijkingen met p onbekenden (a1 tIm ap ). Dit
stelsel is van de vorm:

Voor 1 <i ~ p

p

L s(n - i)s(n) = L all L s(n - i)s(n - k)
n 11=1 n

(10)

Uit formule 10 blijkt dat het vermenigvuldigen van aIle samples s(n) met
een constante geen invloed heeft op de waarde van de LPC-parameters all.
De LPC-parameters zijn dus in principe onafhankelijk van de energie van het
signaal. Er bestaan een aantal verschillende vormen van LPC-analyse die on
derling niet wezenlijk verschillen, maar van andere gezichtspunten uitgaan en
die in de berekening van de parameters wat anders te werk gaan. De vol
gende drie belangrijke berekeningsmethoden zuIlen in de komende paragrafen
worden besproken:

• de covariantie methode

• de autocorrelatie methode

• de traliefilter methode (lattice method)

Verder zal nog aandacht worden besteed aan Adaptieve Lineair Predictive
Coding.

3.2 De covariantie en autocorrelatie methode

De covariantie en de autocorrelatie methode zijn twee berekeningsmethoden
die weinig van elkaar verschillen. De enige verschillen liggen in de grenzen
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van de diverse sommaties. Bij de autocorrelatie methode wordt het signaal
s(n) buiten het frame met lengte N gelijk aan nul gesteld, bijvoorbeeld door
het te vermenigvuldigen met een vensterfunctie. Dit heeft tot gevolg dat de
predictiefout in de buurt van de framegrenzen groot zal zijn (er wordt immers
geprobeerd een signaal te voorspellen uit niets en andersom). Het voordeel
is echter dat aile coefficienten in het bovengenoemde stelsel vergelijkingen te
schrijven zijn als autocorrelatie functies van het spraaksignaal s(n) binnen het
frame. Hieraan ontleent deze methode zijn naam. Het stelsel vergelijkingen
kan in matrixvorm geschreven worden, waarbij de matrix een zogenaamd
Toeplitz-matrix vormt. Voor dit soort vergelijkingen bestaan zeer efficiente
oplossingsalgoritmen [Rabiner,1978].

Bij de covariantie methode wordt geen vermenigvuldiging met een ven
sterfunctie toegepast, maar worden de spraaksamples direct voor en na het
beschouwde frame in de sommaties in bovengenoemd stelsel vergelijkingen
meegenomen. Hierdoor wordt de predictiefout aanzienlijk kleiner. Het heeft
echter weI tot gevolg dat de coefficienten van het stelsel niet meer als auto
correlatie functies beschouwd kunnen worden, maar aileen als kruiscorrelatie
functies van bijna identieke, ten opzichte van elkaar verschoven, signaalele
menten. Dit heeft grote gevolgen voor de oplossingsmethode van het stelsel
vergelijkingen omdat de matrix die nu ontstaat geen Toeplitz-structuur heeft.
Deze matrix heeft de eigenschappen van een covariantiematrix, en hieraan
ontleent deze methode haar naam. De berekening van de coeficienten is wat
moeilijker dan bij de autocorrelatie methode, maar er zijn nieuwe bereke
ningsmethoden ontwikkeld waarbij de totale benodigde hoeveelheid reken
werk in dezelfde orde van grootte ligt [Orfanidis,1985].

3.3 De traliefilter methode

Uit de digitale filtertheorie is bekend dat digitale filters (en dus ook een FIR
filter) ook op andere manieren kunnen worden voorgesteld, namelijk door
voor de diverse somtermen recursieve formuleringen te gebruiken, waarbij
de coefficienten van het ple-orde filter worden bepaald uit coefficienten van
een lagere orde. Deze recursieve formuleringen (de zogenaamde Levinson
recursion [Orfanidis,1985]) kunnen in schemavorm worden voorgesteld door
een zogenaamd traliefilter oflattice filter (figuur 3.4). In de Levinson recursie
vinden we dat voor de overgang van een optimaal predictiefilter van de orde
p naar het optimale predictiefilter van de orde p + 1 een coefficient kP+1

berekend moet worden volgens formule 11.

k _ R(p) - z::f=l a~p)R(p + 1 - i)
p+1 - R(O) - 21=1 a~p)R(i)

12
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·Cn)

Figuur 3.4: Traliefilter van de orde p (a.nalysefilter)

Hierbij is R(i) de autocorrelatie functie van sen) verschoven over i, en ar)
de i e LPC-parameter in het optimale predictiefilter van de orde p. Met deze
coefficient kp +1 (ook weI PARCOR-coefficient genoemd) vinden we dan de
filterparameter van de orde p + 1:

kp+1

a~p) - kp+lar~l-i

(12)

(13)

(14)

Als we aIle optimale predictors bepalen van de orde 1 tim p, zoals bij de
Levinson recursie gebeurt, dan zijn de PARCOR-coefficienten gelijk aan de
parameters met de hoogste index van elke orde. Dus:

k1
(1)

- a1

k2 a~2)

kp = a~)

De set PARCOR-coefficienten k1 tim kp kan dan tevens de set a~l) tim
a~) vervangen als representatie van het p - de orde optimale predictiefilter
[Damper,1986]. Deze coefficienten zijn ook nauw verwant aan de zogenaamde
reflectiecoefficenten die horen bij het onder paragraaf 3.1 genoemde akoes
tische model van de verliesloze buizen met variabele doorsnede. De reflec
tiecoefficienten ri worden bepaald door de verhoudingen tussen de diverse
oppervlakken Ai van de doorsneden van de buissegmenten:

Ai+!- ~r·----....,.
,- Ai+1 +Al

Voor de PARCOR-coefficienten ki geldt: ki = -ri De PARCOR-ooefficienten
kunnen ook rechtstreeks uit de zogenaamde voor- en achterwaartse predic
tiefouten berekend worden, zonder de tussenkomst van de normale LPC
parameters. De PARCOR-coefficienten hebben per definitie altijd een waarde
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die ligt tussen -1 en +1 en bij de berekening ervan kunnen geen instabilitei
ten optreden. De recursieve vergelijkingen waarop het traliefilter gebaseerd
is kunnen als voIgt worden gevonden. Stel hiertoe dat voor een pred.ictiefilter
van de orde p de optimale coefficienten ap> tIm a~> bepaald zijn. Voor de

pred.ictiefout e~>(n), die verder de voorwaartse predictiefout heet, geldt dan:

e~>(n) = sen) - a~l>s(n -1) - ... - a~>s(n - p)

Zo bestaat er ook een achterwaartse predictiefout e~>(n):

(15)

e~>(n) = sen - p) - ap>s(n - p +1) - ... - ar>s(n) (16)

Dit is de fout die ontstaat als geprobeerd wordt om met dezelfde parameters
het sample direct voor de p gebruikte samples te 'voorspellen' (de tijdsvolg
orde van de samples wordt als het ware omgekeerd). Er kan overigens aange
toond worden dat minimalisatie van de achterwaartse predicitiefout dezelfde
set parameters oplevert als minimalisatie van de voorwaartse predictiefout
[Orfanidis,1985]. Voor de recursieve formulering van beide predictiefouten
wordt gevonden:

e~+l>(n)

e~+l>(n)

e~>(n)

= e~>(n) - kJl+le~>(n - 1)

= e~>(n - 1) - kJl+le~>(n)

=e~>(n) = sen)

(17)

(18)

(19)

Het traliefilter van figuur 3.4 vormt een schematische weergave van deze
recursieve formuleringen.

3.4 Adaptieve LPC

Blijkens de beschrijvingen van de SP1000 in [Carcia,1984] en [SP1000,1984]
vindt de bepaling van de PARCOR-coefficienten niet plaats door middel van
het oplossen van stelsels vergelijkingen, maar met behulp van zogenaamde
Correlation Cancelling Loops (CCL's). Hoe deze methode precies werkt
wordt daarin niet verklaard. Uit [Orfanidis,1985] blijkt dat er sprake moet
zijn van Adaptieve Linear Predictive Coding. Bij deze methode worden de
LPC-coefficienten aj doorlopend automatisch aangepast aan de hand van de
correlatie tussen het foutsignaal e(n) en de vroegere signaalsamples sen - i).
Dit aanpassen kan op verschillende manieren gebeuren, maar de meest ge
bruikte methode is het Widrow-Hoff least-mean-square adaption algorithm
(LMS-algoritme,[Orfanidis,1985]). Bij dit algoritme wordt voor de aanpas
sing van de LPC-coefficienten formule 20 gebruikt.

aj(n +1) = aj(n) +2ue(n)s(n - i)
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Rierin is u een kleine positieve approximatieconstante. Deze formulering
houdt in dat als er een correlatie is tussen e(n) en s(n - i), de coefficient a,
langzaam zodanig wordt aangepast dat deze correlatie wordt opgeheven. In
figuur 3.5 is weergegeven hoe een adaptief LPC-filter (FIR-structuur) met
Correlation Ca.ncelling Loops eruit ziet .

2.u.e(Il) 2u

2.u.e(n)

.cn)-i........-----------------.,;.c:;:;Il~)~+ ..-+e(Il)

.-(11)

2.u.e(Il)

L....-----i....--+ - - - - - .- (n)

Figuur 3.5: Correlation Cancelling Loops in een adaptief LPC-filter

Toepassing van CCL's heeft tot gevolg dat de LPC-coefficienten real
time (zonder tijdvertraging) bepaald worden en rechtstreeks uit de schakeling
verkregen worden. Een nadeel van deze methode is dat de parameters zoals
die uit bovengenoemde berekeningsmethode volgen, benaderingen zijn (de
parameters convergeren immers langzaam, tot de 'exacte' waarden). Zijn
eenmaal deze 'exacte' waarden bereikt dan blijven de parameters hier omheen
'schommelen'. Ret hangt van de gebruikte approximatiemethode af hoe snel
de parameters convergeren en hoe groot de variaties rond de limietwaarden
ZIJn.

Ret is echter goed mogelijk gemiddelden van de parametersets te nemen
omdat die elke sampleperiode (van bijvoorbeeld 160l-'s) bepaald worden en
niet zoals bij andere berekeningsmethoden een maal per frame (van bijvoor
beeld 20ms). Zo is het mogelijk om een zeer goede benadering van de 'exacte'
parameterset te verkrijgen. De SPI000 middelt deze parametersets automa
tisch.

Ook in de traliefilerstructuur kunnen CCL's worden toegepast, waarbij
de convergentie van de PARCOR-coefficienten zeer snel kan plaatsvinden
[Orfanidis,1985]. De aanpassing van de PARCOR-coeffienten k,(n) wordt ge
daan aan de hand van de waarden van de betreffende voor- en achterwaartse
predictiefouten.

De CCL's kunnen gerealiseerd worden in hardware en als rekenalgoritme
in een processor. Ret laatste wordt waarschijnlijk gedaan in de SPlOOO, want
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in (SP1000,1984] is sprake van een ALU (Arithmatic Logical Unit) die per
sampleperiode de aanpassing van de parameters verzorgt.

3.5 Conclusies

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat LPC-analyse een manier is om uit een
spraaksignaal de momentane spectrale eigenschappen af te leiden. Van de
diverse besproken varianten van LPC biedt de traliefilter methode enige sig
nificante voordelen voor wat betreft de stabiliteit van de berekening van de
parameterwaarden en de benodigde dataopslag bij analyse. Verder heeft de
adaptieve LPC die door de SPI000 wordt gebruikt belangrijke voordelen zoals
een real-time analyse zonder uitgebreide berekeningen en een zeer beperkte
dataopslag.

Voor spraakanalyse maakt de SPI000 gebruik van een achtste-orde tra
liefilter zoals in figuur 3.4 staat afgebeeld (met p=8). Het traliefilter van de
SPI000 bevat aIleen nulpunten. Hierbij worden de k-parameters met behulp
van CCL's bepaald en per frameperiode gemiddeld.
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4 De hardware van de spraakherkenner

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de hardware beschreven van de experimentele spraak
herkenner. Deze hardware is in verschillende blokken te verdelen. Figuur 4.1
geeft het blobchema weer. Dit schema is in drie stukken op te splitBen, nl.

microtoon

1
RESET Filters X f-+-circuit en ------...,

versterkers

T
UItrasone
Afst. bed. L I ~

MICRO- 1-+
proc. EPROM RAM + SA'ITERIJ SPlOOO f+-

LED U f-+-

1display

CHIP
enable

Figuur 4.1: Blokschema van de spraakherkenner

een digitaal-, een filter deel en een derde deel dat gevormd wordt door de ove
rige blokken. Deze deling is in figuur 4.1 aangegeven met een stippellijn. Het
digitale deel bestaat uit de microcontroller met het programma-geheugen,
het datageheugen (RAM), de SPI000 spraakanalyse-chip, aansturing van de
LED's en de ultrasone afstandsbediening. Omdat op dit moment de omvang
van de programmatuur en de benodigde werkruimte nog niet bekend zijn is
gekozen voor een ruime opzet van het programma- en werkgeheugen. In het
filter deel wordt het binnenkomende signaal gefilterd, versterkt en omgezet
naar een signaal dat door de SP1000 kan worden verwerkt. De overige blok
ken bestaan uit het voedingsblok, het chip enable blok en het reset blok.
In de volgende paragrafen zullen deze drie delen en de daarbij behorende
blokken achtereenvolgens behandeld worden. Tenslotte wordt de hardware
van de experimentele versie van de spraakherkenner besproken. Het totale
schema van de spraakherkenner bevindt zich in bijlage A.
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4.2 Het digitale deel

Ret digitale deel van de schakeling is opgebouwd rond de Intel 80C31 micro
controller [Intel,1983]. Daarnaast bevat dit deel de volgende onderdelen:

• Een programma-geheugen

• Een werk-geheugen

• Een LED-matrix

• Een ultrasone afstandsbediening

• Een SPI000 spraakanalyse-chip

• Een analoog naar digitaal ornzetter

De SPI000 is a.l besproken in hoofdstuk 3. De overige onderdelen zullen in
de volgende subparagrafen behandeld worden.

4.2.1 Het programma-geheugen

Ret programma-geheugen bestaat uit een EPROM van het type 27C512. Dit
geheugen biedt ruimte aan 64kbyte programma-code. Deze grootte is gekozen
met het oog op de implementatie van de algoritmen in de programmeertaal C.
Assembler-code die door een dergelijke taal wordt geproduceerd heeft meer
geheugenruimte nodig dan direct in assembler geschreven code. Ret schema
van de micro-controller en het programma-geheugen staat weergegeven in
figuur 4.2. Omdat de 80C31 gebruik maakt van een gemultiplexte data- en
adresbus is een latch toegevoegd.

4.2.2 Het werkgeheugen

In tegenstelling tot eerdere versies van de spraakherkenner ([Krol, 1990],
[Bloks,1987]) bestaat het werkgeheugen aIleen uit RAM. Om de referentie
patronen ook in het geval van een power-down toestand te kunnen bewaren,
is een batterij toegevoegd die het RAM in deze situatie van spanning voor
ziet. Een IC van het type DS1210 detecteerd wanneer de voedingsspanning
lager wordt dan 4,75 Volt en zorgt er dan voor dat het RAM door de batterij
gevoed wordt. Bovendien wordt de CE-ingang van deze IC's hoog gemaakt.
Deze schakeling staat weergegeven in figuur 4.3. Voordelen van het gebruik
van RAM met een batterij t.o.v. een RAM en een EEPROM zijn:

1. Kortere toegangstijden voor het ophalen en wegschrijven van referentie
patronen.

2. RAM-ie's zijn goedkoper dan EEPROM's.
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Figuur 4.2: Micro-controller met programmageheugen

3. Er hoeft in de software geen onderscheid meer gemaakt te worden tus
sen het wegschrijven van gewone variabelen en referentie-patronen.

4. Het aantal mogelijke schrijfaeties naar RAM is vele malen groter dan
naar een EEPROM. Voor een EEPROM geldt een maximum van 10.000
schrijfacties.

Op grond van bovenstaande voordelen en het feit dat een batterij van het
type ERO.5AA in staat is om de RAM-bouwstenen 10 jaar van spanning te
voorzien, is gekozen voor deze oplossing.

ctl.,..

Figuur 4.3: Batterijvoeding voor het werkgeheugen
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4.2.3 De LED-matrix

Voor het aangeven van de diverse functies en het terugmelden van een her
kend woord, is een display aanwezig van 28 LED's. Deze worden gemultiple
xed aangestuurd in een matrix van 7 kolorrunen en 4 rijen. Figuur 4.4 laat
deze a.a.nsturing zien. Door middel van de uitgangen TO en Tl wordt een van

IC07a
nO I ADII 111 4 .1 -nl

3
Alg

n: 1122 12k
JI23 12k

1 11, KM 12kpol!

IClO ImmLO........ I lAD 110 11 ao
.....1 4 W tn 11 11I1
IiIlIDII I W 112 14 IlII
IMkeII I 11 ilia
WIreI& 17 wfi1n 3 IlI4
WIraIll Iii 2AII no Ii IlIlI
IIdUII t3 WIS·Jl , IlIlI

u wpom
20 laY1 2A1 ••

tl till 10 .. ft..
IIK. m
flO_II· ...

Figuur 4.4: De aansturing van de LED-matrix

de rijen (ledrowO ... ledrow3) geselecteerd. In een rij kan de processor een
willekeurige combinatie van LED's laten branden met behulp van Pl.O tIm
P1.6. Deze pinnen worden gebufferd door lelO. Op basis van multiplexing
is het nu mogelijk om een willekeurig aantal LED's van de matrix te laten
branden. Om een bepaaIde looptijd voor de LED's in te kunnen stellen is er
een dipswitch aanwezig die door de controller m.b.v. een buffer kan worden
uitgelezen. Deze schakeling is weergegeven in figuur 4.5.

II
II &I !

5'1 sIn ~

1 KJ 1:8...........+-I-+---7f
2 KJ /-:'-.£---f-+---;f
:I KJ .-=8_---4-+_~

• KJ r6-----+.----:7I

Figuur 4.5: Schakeling om de dipswitch uit te kunnen lezen
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4.2.4 De ultrasone afstandsbediening

In vorige versies van de spraakherkenner werd deze direct aan de Busch Ti
mac print gekoppeld. Een andere methode is het bedienen van de netbestu
ringspost m.b.v. een ultrasone afstandsbediening. Een dergelijke afstands
bediening is al een keer geimplementeerd in de monoselector [Bosch,1987].
Voordelen van deze methode t.o.v. de oude zijn:

1. De gehandicapte heeft meer bewegingsvrijheid.

2. Er kan van een bestaand syteem worden uitgegaan.

3. Het apparaat is veiligerj de spraakherkenner heeft geen directe verbin
ding meer met het lichtnet.

4. Er is slechts een apparaat nodig voor het hele huis.

De schakeling van het zendgedeelte is weergegeven in figuur 4.6. Voor het

m

t-! I I
ULft&IIIlI.

=-all

i IIIIII
Ll

~

i '1'1

Figuur 4.6: Schakeling van het ultrasoon-zendgedeelte

aansturen van het zendgedeelte wordt gebruik gemaakt van pin PI.7 van de
processor. Om de 12,5 J1.sec wordt er een puIs van 2 J1.sec op de clockingang
van de latch (IC17a) gezet. Hierdoor verkrijgen we aan de uitgang Q van de
latch een symmetrische blokgolf van 40kHz. Het genereren van de benodigde
pulstreinen moet dus door de software worden gedaan (zie bijlage B). Het
uitgangssignaal bereikt via een spanningsdeler bestaande uit PI en R18 de
transformator L1 die, voor de aansturing van de ultrasoontransmitter Xl,
een vrij hoge spanning nodig heeft (tot 50 Volt top-top). Deze schakeling is
overgenomen uit het circuit van de monoseleetor [Bosch,1987].

4.2.5 I/O adressering

De architectuur van de 80C31 is zodanig dat deze tegelijkertijd zQwel64kbyte
aan programma-geheugen als 64kbyte aan werkgeheugen aan kan. Een mul
tiplexer zorgt ervoor dat de processor ook de SP1000 en de dipswitch kan
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adresseren. De multiplexer is weergegeven in figuur 4.7 en wordt aangestuurd
door de pinnen P3.2 en P3.3. Wanneer de processor gereset wordt worden
aile poorten geinitialiseerd op de waarde FFH. De processor heeft daardoor

Figuur 4.7: De I/O multiplexer

meteen bij het opstarten toegang tot het RAM. Een andere waarde van de
pinnen P3.2 en P3.3 selecteert een van I/O-bouwstenen. Gedurende het uit
lezen van een van deze bouwstenen heeft de processor geen toegang tot het
werkgeheugen! Er zal dus een speciale routine geschreven moeten worden om
bijvoorbeeld de SPIOOO uit te lezen en de gelezen variabele in het geheugen
te plaatsen.

4.2.6 De analoog naar digitaal ornzetter

De koppeling tussen het filter deel en het digitale deel bestaat uit een AD
converter. Deze zorgt voor de ornzetting van het gefilterde en versterkte
microfoonsignaal naar een tijddiscreet signaal, dat door de micro-controller
kan worden verwerkt. Voor deze AD-converter bevindt zich nog een sample
and-hold schakeling (Zie figuur 4.8). Deze schakeling zorgt ervoor dat het
signaal tijdens de ornzetting niet verandert ( [Horowitz,1980]). De converter
wordt aangestuurd door de SPIOOO.

r-;;;;::::;;;;::~----~ 'U2
1IS170

1C12
t---t---=tll 9UF -+BfIF2 ----'

II

lJ~c:y--....:.==-____:Mlv~cc 34IlCCI -III

~~C}_--J___;:::=!111DO\..~A ., cut QIIIIr-4_-+
AIlCCU

Figuur 4.8: De AD-converter met de sample-and-hold schakeling
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4.3 Ret filter deel

Het filter deel van de spraakherkenner is vrijwel identiek aan het filter deel
van eerdere versies. Een en ander is al uitvoerig beschreven in [Krol, 1990] en
[Bloks,1987]. In de volgende paragrafen zal daarom slechts een summiere be
schrijving van dit deel gegeven worden. In figuur 4.9 wordt een schema.tische
voorstelling gegeven van de gebruikte elementen.

microf

r-l RESET

oon "- rumble "- pre-emphasis
gelijksplUlIl!Dg

"- i1ample en holel"- filler en -,. filter / filler en de / anti-allulng / filler en AD-
rtariabe1e Tersl filler conTert.er

~ SPl000 I

Figuur 4.9: Schematische voorstelling van het filter deel

4.3.1 De microfoon

Door R.C.P. van der Krol is onderzoek gedaan naar het type microfoon dat
voor spraakherkenning het meest geschikt is. Dit bleek een dynamische mi
crofoon te zijn. Voordelen van dit type microfoon zijn:

• De microfoon vervormt het signaal in mindere mate dan microfoons
van een ander type.

• De frequentiekarakteristiek is vlak in het gebied dat voor de spraakher
kenner van belang is.

• Deze microfoons zijn verkrijgbaar met een unidireetionele richtingska.
rakteristiek.

Voor uitgebreide informatie over het onderzoek naar de verschillende mi
crofoons en de werking van de dynamische microfoon wordt verwezen naar
[Krol, 1990].

4.3.2 Ret rumble filter

Het signaal van de microfoon bevat allerlei stoorsignalen zoalSj een 50 Hz
brom die door de microfoon en de kabels wordt opgevangen en akoestisch
laagfrequente ruis die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door het vastpakken
van de microfoon. Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat frequenties onder de
200 a 300 Hz nauwelijks bijdragen tot de verstaanbaarheid van spraak. De
genoemde negatieve effeeten kunnen dus zonder meer wegggefilterd worden
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door een hoogdoorlaatfilter met een kantelfrequentie tussen de 200 en 300
Hz. Het toegepaste zogenaamde rumble filter is weergegeven in figuur 4.10.
Dit tweede orde hoogdoorlaatfilter heeft de volgende eigenschappen:

11.!!!Um)

1.--4-- ,_

Figuur 4.10: Het rumble filter

versterkingsfactor:

kantelfrequentie:

R12K = 1 +- =3,14
Rll

(21)

1
10 = = 255Hz (22)
JI 27rVR1R2C3 C.

Op de onderste lijn (V_) staat een gestabiliseerde spanning van 2,5 Volt.
Deze spanning dient ervoor om het werkpunt van de OPAMP (IC14) in te
stellen (signaalwaarde). Hierop zal verderop in dit hoofdstuk nog nader wor
den ingegaan. De uitgang van dit filter wordt bovendien in het resetcircuit
gebruikt om het niveau van het ingangssignaal te bepalen.

4.3.3 Het pre-emphasis filter

De energie-inhoud van het spraaksignaal is hoofdzakelijk gelegen in de lage
frequenties. Omdat de hogere frequenties het belangrijkste zijn voor de
spraakherkenning, is een passief eerste orde hoogdoorlaatfilter toegevoegd.
Dit pre-emphasis filter zorgt ervoor dat de relatieve energie-inhoud wat ver
schuift naar de hogere frequenties. Het filter, bestaande uit een opamp, C2 en
R.., is weergegeven in figuur 4.11. De kantelfrequentie van het filter bedraagt:

1
fa = R C = 2258Hz

27r 4 2
(23)

Naast het pre-emphasis filter bevat de schakeling uit figuur 4.11 een verster
ker met variabele versterkingsfaetor. Deze bestaat o.a. uit twee operationele
versterkers (IC14) en het IC LF13006 (IC13) van National Semiconductor.
Dit IC bevat een spanningsdeler, bestaande uit een reeks van 9 dunne-film
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Figuur 4.11: Ret pre-emphasis filter en de variabele versterker

weerstanden. De aftakking hiervan kan met behulp van drie digitale lijnen
worden gekozen. In combinatie met een OPAMP (ICI4) kan een digitaal
instelbare versterker gerealiseerd worden. De versterkingsfactoren kunnen
worden ingesteld op de waarden 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 en 128. De fout in de
versterking bedraagt ten hoogste 0,5%.

Met behulp van deze variabele versterker is het mogelijk om zachte pas
sages in de spraak meer te versterken dan luidere passages. Rierdoor kan te
allen tijde gebruik worden gemaakt van een zo groot mogelijk bereik van de
analoog-digitaal ornzetter. De variabele versterker wordt aangestuurd door
de SPI000.

De LF13006 bevat verder nog twee precisieweerstanden, waarmee de sig
naalaarde voor de operationele versterkers gegenereerd kan worden. (V_in
de diverse schema's van deze paragraaf). Omdat slechts gebruik wordt ge
maakt van een enkelvoudige voeding voor de operationele versterkers is het
nodig een stabiel instelpunt te genereren.

4.3.4 Het gelijkspanningsfilter

De volgende trap is een passiefhoogdoorlaatfilter, bestaande uit C6 en R6 (zie
figuur 4.12). Dit filter zorgt ervoor dat gelijkspanningssprongen ten gevolge

CI...
lilt 3:11I:

Nt

•______-<1--1 4711:,-

Figuur 4.12: Ret gelijkspanningsfilter en het antI-aliasing filter

van het overschakelen van de ene naar de andere versterkingsfaetor worden
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weggefilterd. De kantelfrequentie van het filter bedraagt:

1
fo = = 34Hz

27rRr.Cr.

4.3.5 Bet anti-aliasing filter

(24)

Een onmisbaar element van een systeem waarin analoge signalen bemonsterd
worden, is een anti-aliasing filter. Dit filter zorgt ervoor dat wordt voldaan
aan het sampletheorema van Nyquist [Rabiner,1978]. Dit theorema stelt
dat de samplefrequentie groter of gelijk moet zijn aan twee maal de hoog
ste frequentie in het te bemonsteren signaal. Deze samplefrequentie wordt
bepaald door de parameter SP van de SPIOOO en is als voIgt te berekenen
[SPIOOO,1984]:

met:

f fe
.ample = (28 + n) ... m (25)

fe = clockrate van de SPIOOO (=klokfrequentie/2),
n = de 6 laagste orde bits van SP (0 :5 n :5 63),
m = aantal filtertrappen (Voor herkenning zijn dat er 8).

Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat frequenties onder de 200 Hz en boven de
5 kHz weinig bijdragen aan de verstaanbaarheid van spraak. Wanneer nu de
parameter SP de waarde 45 heeft krijgen we een sample-frequentie van:

7159090/2
f.ample = (28 + 45) ... 8 = 6129Hz (26)

Dit levert voor het tweede orde laagdoorlaatfilter de volgende waarden op:

versterkingsfactor:

(27)

kantelfrequentie:

(28)

4.4 De overige blokken

4.4.1 Bet chip enable circuit

De spraakherkenner zal, wanneer deze in de praktijk toegepast wordt, dag
en nacht aanstaan. Ais de spraakherkenner niet gebruikt wordt, is het niet
nodig om aile IC's constant te laten werken. De 80C31 bezit hiervoor een
zogenaamde idle mode waarin zo min mogelijk energie verbruikt wordt. Het
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de-activeren van een groot deel van de andere IC'slevert een tweede besparing
op. De schakeling uit figuur 4.13 maakt dit mogelijk. De processor kan
m.b.v. dit circuit de IC's deactiveren door het laag maken van de lijn PCON1
en vervolgens zelf in de idle mode gaan. Het reset-circuit uit de volgende

Figuur 4.13: Het chip ena.ble circuit

subparagraaf reset de processor zodra er een ingangssignaal van een bepaald
niveau gedetecteerd wordt.

4.4.2 Het reset gedeelte

Dit circuit moet een reset genereren zodra de spanning ingeschakeld wordt of
wanneer de processor in idle mode verkeert en er een ingangssignaal van een
bepaald niveau gedetecteerd wordt. Dit is te realiseren met een comparator
en een monostabiele multivibrator (zie ook [Verstappen,1990]). De schakeling
is weergegeven in figuur 4.14.

IY
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ID 11",
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C&O
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liY
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Figuur 4.14: Het reset circuit
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4.4.3 De voeding

Momenteel is nog niet bekend waar de spraakherkenner zijn spanning van
betrekt. Om de mogelijkheid open te houden dat de spraakherkenner op een
rolstoel gebruikt wordt, wordt er vanuit gegaan dat de spraakherkenner met
een gestabiliseerde spanning van 12 Volt zal worden gevoed. Met behulp van
de schakeling uit figuur 4.15 wordt de logische spanning van 5 Volt verkregen.
Ret ultrasone-deel wordt direct met de gestabileerde spanning van 12 Volt
gevoed. Om overspraak tussen het digitale en het analoge deel te voorkomen

II'-r-------...,

ICI...-al
Jell

... ,+101'

1"'----+;;; I ell"-----' DIllE;
Ja...-al
IClI

Figuur 4.15: Ret voedingscircuit van de spra.akherkenner

bezitten beide delen ieder apart een voedingscircuit zoals in figuur 4.15 is
weergegeven.

4.5 De hardware van de experimentele versie

Om een optimale software-ontwikkel- en testomgeving te verkrijgen is er een
experimentele versie van de spraakherkenner ontwikkeld. Deze versie be
schikt niet over een chip enable circuit.In plaats daarvan is er een seriele
poort (figuur 4.16) toegevoegd die het mogelijk maakt om met een perso
nal computer te communiceren. De in C geschreven herkenningsalgoritmen
kunnen op deze manier m.b.v. een PC getest worden!
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Figuur 4.16: De seriele poort van de experimentele spraakherkenner
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5 Methoden van spraakherkenning

5.1 Inleiding

In de afgelopen jaren zijn er verschillende methoden voor patroonherkenning
ontwikkeld. Enkele hiervan zijn o.a. bruikbaar voor spraakherkenning, nl:

• Dynamic Time Warping (DTW).

• Hidden Markov Model (HMM).

• Neurale Netwerken (NN).

De eerste methode is de oudste van de drie en is gebaseerd op het niet lineair
aanpassen en vervolgens vergelijken van het woord met in de spraakherken
ner al aanwezige referentie-patronen. De tweede methode is gebaseerd op
disciplines uit de statistiek (o.a. [Takara,1989]). Deze methode is bijzon
der reken-intensief en vereist een krachtige (en dus voor onze toepassing te
dure) computer. Om deze reden is deze methode niet geschikt voor gebruik
in een goedkope spraakherkenner. Bovendien blijkt uit experimenten dat de
resultaten die bereikt worden met zowel DTW als HMM vrijwel gelijk zijn
[Bottou et al.,1990]. De laatste methode belooft niet aileen een alternatief
te zijn voor de algoritmen van de twee vorige maar ook voor de hardware
waarop de eerste twee gebaseerd zijn. Deze alternatieve hardware is echter
nog niet beschikbaar. Om te onderzoeken of neurale netwerken op korte ter
mijn bruikbaar zijn is een literatuurstudie gedaan. De resultaten van deze
studie staan vermeld in hoofdstuk 8.

5.2 De 'klassieke' methode: Dynamic Time Warping

Voordat het dynamic time warping (DTW) algoritme op de woordpatronen
toegepast kan worden, dienen de patronen voorbewerkt te worden. Een sche
matische weergave van het voiledige woordherkenningsalgoritme is weergege
yen in figuur 5.1. In de volgende subparagrafen worden de algoritmen van
de verschillende fasen uiteengezet. Tevens zuBen een aantal in de literatuur
gevonden varianten besproken worden.

5.2.1 Woorddetectie

Zoals in hoofdstuk 3 staat vermeld levert de SP1000 de spraakdata aan in
frames van de volgende vorm:

f = (fa, f1, ... , fs)

Een frame representeert de karakteristieke eigenschappen van een woord ge
durende 20ms. fs van het frame bevat de energie-waarde van dit stukje. Met
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Figuur 5.1: Schematische weergave van het complete herkenningsalgoritme.

behulp van de energiewaarde van de gelezen frames is het mogelijk om het
begin en einde van een woord te detecteren. In vloeiende spraak lopen de
woorden in elkaar over en zijn woordgrenzen niet eenvoudig te detecteren.
Voor de meest eenvoudige vorm van spraakherkenning wordt daarom een
minder natuurlijke manier van spreken verlangd waarbij tussen elk woord
een duidelijke pauze ingelast wordt. Deze pauze kan gebruikt worden om
het begin en eind van een woord te detecteren. Helaas kunnen pauzen ook
binnen een woord voorkomen (zie figuur 5.2). Deze pauzen zijn echter van
kortere duur dan de (kunstmatige) pauzen tussen twee woorden zodat we met
de volgende criteria toch het woordbegin en -einde kunnen bepalen, daarbij
gebruik makend van de waarde van de parameter fa ofweI de ENERGIE
parameter:

1. Allereerst definieren we pauzen als spraaksegmenten waarin de gemid
delde energie minder dan 6 dB boven het gemiddelde ruisniveau uit
komt. In de praktijk worden in de SP1000 spraakherkenner signaal
ruisverhoudingen tot 60 dB gemeten en blijkt 6 dB als beslissingsdrem
pel good te voldoen.

2. In een woord komen spraaksegmenten tot zo'n lOOms voor ([Neutelings,1987]
die slechts een laag energie niveau kennen (b.v. het spraaksegment rond
de 't' van 'sleutel'. Om hier niet ten onrechte een woordgrens te plaat-
sen wordt gesteld dat pauzen tot 200 ms nog tot een woord kunnen
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Figuur 5.2: Golfvorm van de zin "Weet je wie de sleutel gevonden heeft"

behoren.

3. Woorden korter dan 100 ms komen in het algemeen niet voor. Korter
durende geluiden worden niet als woord herkend (b.v. een dichtslaande
deur).

4. Om te controleren of er een woord gedeteeteerd is en niet een willekeu
rig achtergrondgeluid, wordt geeist dat de ENERGIE component van
tenrninste 1 frame van het woord meer dan 12 dB boven het ruisniveau
ligt.

5. Om het woorddetectie algoritme niet vast te laten lopen dienen woorden
binnen een bepaalde periode ingesproken te worden..

Een model voor een routine die woordgrenzen detecteerd aan de hand van
bovenstaande criteria wordt beschreven in [Neutelings,1987]. Deze routine
maakt gebruik van een finite state machine voor het bepalen van de toestand
waarin het systeem verkeert (figuur 5.3).
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Figuur 5.3: Finite State Machine voor eindpuntdetectie.

Er kunnen 5 toestanden worden onderscheiden:

A Er wordt gezocht naar het begin van een woord. Sinds het einde van
het vorige woord zijn minstens 200 ms verstreken.

B Misschien is het begin van een woord gedetecteerd: de parameter ENER
GIE is al meer dan 6 dB boven het ruisniveau geweest maar niet meer
dan 12 dB en nog niet langer dan 120ms.

C Er is nog meer zekerheid over een mogelijk woord. ENERGIE is 12 dB
boven het ruisniveau gekomen maar is nog niet langer dan 120 InS meer
dan 6 dB boven het ruisniveau geweest.

D Er is een woord gedetecteerd, er wordt gezocht naar het eindpunt.

E Waarschijnlijk is het eindpunt van een woord gedetecteerd. Er wordt
nu een pauzeframe geevalueerd. Pas als er gedurende rneer dan 200
rns pauzeframes zijn geweest, wordt aangenomen dat het woordeinde
is gedetecteerd.

Voor het overgaan van de ene state naar de andere bestaan de volgende
overgangsregels:
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IVan raarState: ~tate:

A E~6 6 < E ~ 12 E> 12 4> 4>
B E ~6 6 < E ~ 12 E> 12 E> 12 4>

t w < 120ms ttD < 120ms
C E ~6 6 < E ~ 12 E> 12 E > 12 4>

t w < 120ms t w < 120ms
D 4> 4> 4> E >6 E <6
E t p ~ 200ms 4> 4> E > 6 E<6

t p < 200ms tp < 200ms

ENERGIE boven het ruisniveau (in dB)
pauze tijd
woord tijd
geen transactie

Het ruisniveau wordt bepaald door middeling van de ENERGIE van de laat
ste 200 ms dat de FSM zich in een van de ruis-states (A of E) beyond. Op
deze manier kan het ruisniveau langzaarn aangepast worden aan het omge
vingslawaai. Zie bijlage B voor de verdere uitwerking van dit algoritme.

5.2.2 Tijdnormerings algoritmen

Normeren in de tijd houdt in dat het aantal frames in een woord wordt terug
gebracht of uitgebreid tot een standaard aantal. Als aIle woorden hetzelfde
aantal frames hebben kunnen langere en kortere woorden die op verschillende
snelheden uitgesproken zijn beter met elkaar worden vergeleken. Hieronder
worden twee principes van tijdnorrnering beschreven, elk met hun voor- en
nadelen.

5.2.3 Tijdnormering d.m.v. middeling

Deze methode komt uit de SP1000 applicatie sheet [SPlOOO,1984] en werd
ook gebruikt in vorige versies van de spraakherkenner. Het principe is erg.
eenvoudig: Stel een woord, bestaande uit N frames, dient genormeerd te
worden naar een 'template' met 12* frames. Elk frame wordt 12 keer gedu
pliceerd, zodat er een rij van N * 12 frames ontstaat. Deze rij wordt in 12
groepen van elk N frames verdeeld en van elke groep wordt het gemiddelde
per parameter bepaald. Zo onstaan er 12 nieuwe frames. Een voorbeeld:
Een woord met een lengte van 25 frames wordt genormeerd naar een lengte

*Volgens o.a. [Rabiner et al.,1979] is dit aantal optimaal, meer frames verhogen de
herkenningsscore niet.

34



van 12 frames. Dit gaat als voIgt:
(WORD..FRMS is het array[1..25] met de 25 oorspronkelijkeframesj NORM..FRMS
is het array[1..12] waar het template van 12 frames in komt te staan).

NORM_FRMS[OI]

NORM _FRMS[02]

NORM _FRMS[12]

12 *WORDYRMS[OI] +.- 25

~~ *WORD_FRMS[02] +

2
1
5 *WORDYRMS[03]j

.- !.! * WORD_FRMS[03] +
25

~~ *WORDYRMS[04] +

~ * WORD_FRMS[05]j
25

.- 2
1
5 *WORDYRMS[23] +

~~ *WORD_FRMS[24] +

~~ *WORDYRMS[25]j

Hoewel snel en eenvoudig heeft deze methode als nadeel dat de tijdnormering
lineair is. Met deze methode kunnen de (toch belangrijke) snelle overgangen
bij b.v. plofklanken teveel versmeerd worden.

5.2.4 Tijdnormering d.m.v. segmentatie

Wanneer men de veranderingen tussen enkele opeenvolgende LPC parame
ters bekijkt, blijkt dat er flinke verschillen kunnen optreden in de grootte
van die verandering. Zo blijven de LPC parameters van klinkers veel lan
ger stationair dan de LPC parameters van plofklanken zoals de 'p' en de 't'.
Van woorden als 'no' en 'go' zullen aIleen de allereerste paar frames van el
kaar verschillen. Het verschil tussen deze woorden zal daarom vrij klein zijn
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zodat deze twee woorden naar verhouding vaak verkeerd herkend kunnen
worden. Een veel gunstiger codering van de woorden kan verkregen worden
door van de stationaire stukken minder frames op te slaan dan van de snel
veranderende stukken. Ten opzichte van de in de SPIOOO-manual beschreven

f
(UJd)

1 2 3 " Ii e 7 8 8 10 11 12
(rram.ar)

Figuur 5.4: Segmentatie van een spraaksigna.al.

en in vorige versies van de spraakherkenner gebruikte tijdnormering heeft
segmentatie als voordeel dat er een niet-lineaire tijdaanpassing tussen test
en referentie templates plaats vindt, zodat het hierna te bespreken Dyna
mic Time Warping algoritme veel minder mogelijkheden hoeft na te gaan en
daardoor sneller wordt.

Welke methode ook gebruikt wordt voor tijdnonnering, in beide gevallen
gaat het normeren van de woorden gepaard met het verlies van informatie
zoals o.a. de lengte van een woord. Dit is te voorkomen door deze lengte als
parameter toe te voegen aan het template van het woord. Deze parameter
kan vervolgens meegenomen worden bij de uiteindelijke woordherkenning.

5.2.5 Amplitude Normering

Ret normeren van de amplituden van de frames wordt toegepast om de be
rekeningen in het DTW-algoritme te vergemakkelijken. De waarden van de
ENERGIE parameter van een frame komen in hetzelfde bereik te liggen als
de LPC parameters. De hierop volgende algoritmen hoeven dan geen on
derscheid meer te maken tussen een LPC en een ENERGIE paremeter Ret
algoritme werkt als voIgt: De amplitude wordt zodanig geschaald dat de piek
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amplitude in ieder woord altijd 20 eenheden (van 1,5 dB) bedraagt. Van de
NORM frames in ieder template zoeken we eerst de maximale amplitude:
PEAK-ENRGY. We bepalen nu een FLOOR (26 - 20 = 16) en trekken FL
OOR van iedere ENERGIE parameter af. Indien een parameter dan negatief
zou worden wordt deze gelijk aan 0 gesteld. Nu varieren de ENERGIE para
meters tussen 0 en 20 eenheden. Vervolgens worden de ENERGIE parameters
omgeschaald naar een bereik van -40 tot +40 door eerst van aIle (12) ENER
GIE waarden 10 eenheden af te trekken en daarna met 4 te vermenigvuldigen.
Nu komt het bereik overeen met dat van de LPC parameters.

5.2.6 Patroonherkenning m.b.v. niet-lineaire tijdaanpassing

Tijdens de zogenaamde trainingsfase worden de woorden die de computer
later zal moeten herkennen enkele malen ingesproken. De computer zal van
ieder woord het begin- en eindpunt detecteren en de tussenliggende veetoren
ala referentie patroon opslaan (Waarbij eerst nog een normering in de tijd en
in amplitude wordt toegepast).

Tijdens de herkenningsfase worden de patronen van de uitgesproken woor
den vergeleken met de eerder in het geheugen opgeslagen referentiepatronen.
Over het algemeen zal men een woord nooit tweemaal op dezelfde snelheid
kunnen uitspreken, zodat er een manier gevonden moet worden om patro
nen met een verschillend aantal vectoren toch op een adequate manier met
elkaar te kunnen vergelijken. In de simpelste vergelijkingsmethode worden
begin- en eindpunten van beide patronen eenvoudig op elkaar afgebeeld en
de tussenliggende vectoren van het testpatroon al naar gelang de situatie
lineair uitgerekt of lineair gekrompen om ze met een even groot aantal refe
rentie vectoren te kunnen vergelijken (zie figuur 5.5). Omdat variaties in de
spreeksnelheid in het algemeen niet-lineair zijn worden de beste resultaten
behaald met meer geavanceerde methoden.

5.2.7 Het vergelijken van twee patronen

In het vervolg wordt aangenomen dat we de beschikking hebben over een test
patroon T met NT vectoren { T(l), T(2), ...,T(j), .. ,T(NT) } en een referen
tie patroon R bestaande uit N R vectoren { R(l), R(2), .. ,R(i), .. ,R(NRH.
Er wordt gezocht naar een tijdvervorrningsfunctie W die een relatie beschrijft
tussen de tijd-as van het referentiepatroon en de tijd-as van het testpatroon.
In ons geval, waar we te maken hebben met een eindig aantal frames per
woord en dus een eindig aantal punten op de tijdassen geven we met de af
beelding W de coordinaten (ij) aan van twee vectoren die overeenkomstige
spraakklanken beschrijven: W = w(l), .. ,w(1), .. ,w(L)j met w(l)=(i(l)J(l)).
Voorlopig wordt aangenomen dat bij de bepaling van beide patronen de
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Figuur 5.5: Voorbeeld van een vergelijking met lineaire (a) en niet-lineaire
tijdaanpassing (b).

begin- en eindpunten goed gedetecteerd zijn zodat de eerste vector van test
en referentiepatroon (evenals de laatste) good met elkaar overeenkomen. De
laatste aanname kan formeel uitgedrukt worden door te stellen dat voor de
tijdvervormingsfunctie w(l) geldt dat w(l)=(l,l) en w(L)=(NR,NT). (Er
worden L frames met elkaar vergeleken). Voor het vinden van een tijdver
vormingsfunctie W bestaan de volgende technieken [Rabiner et al.,1981]:

1 De eerder genoemde (minder ideale) lineaire afbeelding levert de coordinaten
w(i) = (i,j(i)) met:

.( .) ( . ) (NT - 1)
J t = t -1 * NR -1) + 1

2 "Time Event Matching", tijden waarop bepaalde significante gebeurte
nissen plaatsvinden, zowel in test- als referentiepatroon worden gezocht
en op elkaar afgebeeld. Voor die belangrijke gebeurtenissen zou gedacht
kunnen worden aan b.v. abrupte veranderingen van een parameter.
Nadeel is dat belangrijke events in de LPC-coeflicienten niet overeen
hoeven te komen met acoustisch belangrijke gebeurtenissen. De fune
tie die deze afbeelding realiseert zal in het algemeen stuksgewijs lineair
zijn. (Zie figuur 5.6).

3 Maximalisatie van de correlatie tussen R en T. Uit een set van aanne
melijke tijdvervormingsfuncties W=(ij (i)) wordt die funetie genomen
die de correlatie E T(j (i)) *R(i) maximaliseert.
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4 "Dynamic Time Warping", de tijdvervormingskromme wordt bepaald
als oplossing van het optimalisatieprobleem:

NR
D = min[E d{T(j(i», R(i)}]

w i=l

Hierin is d{TU),R(i)} een of andere afstandsma.at tuuen de punten
TU) en R(i) .

•

Figuur 5.6: Overeenkomsten in twee verschillende uitspraken va.n hetzelfde
woord

Uit een literatuurstudie is gebleken dat DTW de beste resultaten oplevert.
Deze methode zal hieronder worden uitgewerkt.

5.2.8 Dynamic Time Warping

In figuur 5.7 zijn nogmaals twee verschillende uitspraken van hetzelfde woord
afgebeeld, het referentiepatroon langs de horizontale as, het testpatroon langs
de vertikale as. (Deze figuur betreft een vergelijking van 2 scalaire functies,
zoals b.v. het geval zou zijn wanneer de patronen uit samples zouden bestaan.
In ons geval worden echter patronen van 9 dimensionale vectoren met elkaar
vergeleken, de achterliggende gedachte blijft echter dezelfde). De kromme in
het iJ - vlak is de tijdvervormingsfunctie die de acoustische "hoogtepunten"
van beide patronen zo over elkaar legt dat de onvermijdelijke snelheidsver
schillen in beide uitspraken het beste gecompenseerd worden. Het Dynamic
Time Warping algoritme zoekt naar een optimaal pad W dat aangeeft welke
frames met elkaar overeenkomen. Het optimale pad is aan enkele natuur
lijke beperkingen onderhevig die het aantal mogelijkheden (en daarmee de
benodigde rekentijd) aanzienlijk verminderen:
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Figuur 5.7: lllustratie van de niet-linea.ire tijdaanpassing

1 Er wordt aangenomen dat de begin- en eindpunten goed gedeteeteerd
zijn en dat dus geldt dat w(1)=(1,1) en w(L)=(NR,NT).

2 Omdat de tijd niet van richting kan veranderen geldt:

i(l- 1) ~ i(1)

en
j(l- 1) ~ j(1)

3 Al te grote snelheidsvariaties zijn zeer onwaarschijnlijk. De rekentijd
die benodigd is om een optimaal pad te vinden kan aanzienlijk verkort
worden door aan te nemen dat snelheidsvariaties begrensd zijn. (Bijv.
een gedeelte van een woord dat de ene keer 2ms duurt zal nooit binnen
1 ms. uitgesproken worden en zal nooit langer dan 4 ms duren).

In figuur 5.8 is een aantal wegen gegeven waarlangs een roosterpunt bereikt
kan worden. Beperking no.3 wordt aanschouwelijk gemaakt in figuur 5.9. Ret·
is erg onwaarschijnlijk dat het te vinden optimale pad zich buiten de grenzen
van het parallellogram met hellingen 0,5 en 2 zal bevinden [Raltsonen,1984].
Voor het bepalen van dat optimale pad wordt een lokale afstandsmaat inge
voerd, die de ongelijkheid tussen twee frames weergeeft. Deze afstandsmaat
d(i,j) tussen het referentieframe R(i) en het testframe TO) wordt gedefinieerd
als:

K

d(i,j) = L: IRII(i) - Til (i) I
11=1
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Figuur 5.8: Mogelijke wegen naar een roosterpunt (iJ)

Zo kan aan ieder punt (iJ) van het vlak binnen de afstandsgrenzen van fi
guur 5.9 een lokale afstand toegekend worden. Uitgaande van deze lokale
afstandsmaat kan als criterium voor de optimaliteit van een bepaald pad de
som van de lokale afstanden langs dat pad gedefinieerd worden. Voor het
meest optimale pad geldt dan:

L

L d(w(I)) = minimaal._..-.
Hiermee is een niet-lineair discreet optimaliseringsprobleem ontstaan dat met
behulp van dynamische programmering opgelost kan worden. Daartoe voeren
we een zogenaamde parWHe som D(iJ) in die gedefinieerd wordt als de som
van de lokale afstanden langs het optimale pad van het beginpunt (1,1) naar
ieder willekeurig punt (iJ):

II

D(i,j) = min{Ld(w(I))}
1=1

met w(Jl) = (i,j)

Uit figuur 5.8 valt op te maken dat de enige zinvolle weg van waaruit (iJ)
bereikt kan worden via een van de buren (i-IJ-I),(i-Ij-I) of (i-Ij-2) loopt.
(Als het optimale pad naar (i,j) via (i-IJ-2) loopt, komt het testframe j-I
overeen met een relatief langzame uitspraak en wordt daarom overgeslagen).
De uitdrukking voor de partiele som D(iJ) is dan te schrijven als:

D(i,j) = d(i,j) +min{D(i - I,j - 2), D(i -I,j -1), D(i - I,j - 2)}
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Figuur 5.9: Begrenzingen van het optimale pad

Deze vergelijking is recursief op te lossen door van punt (ij) terug te werken
naar punt (1,1). Ret oneindig groot stellen van D(ij) voor punten die bui
ten de padbegrenzingen van figuur 5.9 liggen levert een iteratief algoritme
op. Dit algoritme behoeft echter nog enige kanttekeningen: Ais men aile ver
schillende paden binnen de begrenzingen van figuur 5.9 nagaat blijkt dat niet
aile paden even lang hoeven te zijn (Zie ook figuur 5.10). De kortste paden
zouden op deze manier bevoordeeld worden t.o.v. de langere paden omdat er
minder lokale afstanden d(i,j) opgeteld hoeven te worden. Daarom worden
er weegfactoren ingevoerd die dat verschil precies opheffen. Lokale afstanden
over een padsegment met helling 0,5 of 2 krijgen een weegfactor 3, paden met
helling 1 een weegfactor 2. Ret totaal aan weegfactoren is dan voor ieder pad
hetzelfde, b.v. pad 1: 11 x 2 = 22 en pad 2: 3+2+3+3+3+3+2+3 = 22. De
uitdrukking voor de partiele som wordt dan:

D(i,i) = min{D(i - 2,i - 1) +3 *d(i,j), D(i - l,i -1) +2 *d(i,i),
D(i - l,i - 2) + 3 * d(i,i)}

In de praktijk blijkt het bepalen van begin- en eindpunten van een woord
toch niet helemaal vlekkeloos te verlopen. 80ms wordt er iets meer van een
woord afgekapt dan anders. Figuur 5.11 illustreert de mogelijkheid hiervoor
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Figuur 5.10: Pad 1 loopt over 12 knooppunten, pad 2 over 9 knooppunten.

te compenseren door het Dynamic Time Warping algoritme over een iets
groter gebied naar het optimale pad te laten zoeken. In deze figuur geldt
voor het beginpunt:

1 :$ i(l) :$ 1 + «5

Voor het eindpunt geldt:

N R - «5 $ i(l) :$ N Rj NT - «5 :$ j (1) :$ NT

Hierin is «5 de offset parameter. In figuur 5.11 is gekozen voor «5 = 1. Dit geeft
aan dat het eerste frame van het referentiewoord soms beter overeenkomt met
het tweede frame van een testwoord. lets soortgelijks geldt voor het laatste
frame. (N.B. in figuur 5.9 geldt «5 = 0). Het verruimen van de padgrenzen
heeft voor dit algoritme weI tot gevolg dat er meer afstandsberekeningen
uitgevoerd moeten worden en de totale rekentijd toeneemt. Dit algoritme
introduceert echter fouten wanneer er woorden vergeleken worden die aileen
in het begin of einde van elkaar verschillen. Wanneer er in de tijd genormeerd
wordt volgens het segmentatie-algoritme wordt de kans op templates met
slechts subtiele verschillen in de begin- en eindframes vrij klein en dus de
kans op het onstaan van dit soort fouten.

43



o

o

o

o

o

o

o

oo

oo

o

o

o

o

o

o 0 0"""-1

o ./ ~ 0 )

/
o 0 0 0 /0 0 0 0/.

/

o 0 r /0 0 0 0 0 I .

· t · · · · · ·11. ·
o 0/0 0 0 0 0 0 I 0 0

o j 0 0 0 0 0 0/ 0 0 •

o /0 0 0 0 0 0 j. 0 0 •

;1. . . . "/ .-/" . . .
//0 0 0 0/ 0 0 0 0 0 •

/
0"""0000000.

/

12

~
0 110

13
II
.fr 10
fI

".... 9r:
"
9

B

~ 7
"
~ 6t

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Framenummers referenUepatroon

Figuur 5.11: Beperkingen van het optimale pad

5.2.9 Dynamic Time Warping na segmentatie

Wanneer het DTW algoritme voorafgegaan wordt door een tijdnormerings
algoritme zoals beschreven in 5.2.4 dan heeft er al een soort niet-lineaire tijd
aanpassing plaatsgevonden. Wanneer de patronen nu lineair met elkaar ver
geleken worden dan is er in feite sprake van Time Event Matching (zie 5.2.7).
Door teveel variatie in het spraaksignaal of door slechte eindpuntdeteetie kun
nen de in het template opgeslagen frames iets t.o.v. elkaar verschoven zijn.
Daarom is een combinatie van segmentatie en Dynamic Time Warping (even
tueel met een compensatie voor slechte eindpunten zinvol. Bij de combinatie
van deze twee algoritmen kan de ruimte waarbinnen het optimale pad moet
liggen beperkt worden tot een roosterpunt boven en een roosterpunt onder
de diagonaal, zie figuur 5.12.

5.2.10 De uiteindelijke herkenning

Met behulp van het DTW-algoritme en de bijbehorende voorbewerking is het
mogelijk om de afstanden tussen het testpatroon en de referentiepatronen te
bepalen. Deze afstand is gelijk aan de cumulatieve afstand in het punt aan
het einde van het optimale pad. Het eenvoudigste herkenningsalgoritme gaat
er vanuit dat het referentiepatroon dat de kleinste afstand heeft t.o.v. het
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Figuur 5.12: Reductie van het aantal te onderzoeken roosterpunten na seg
mentatie.

testpatroon het ingesproken woord is. Door een maximale waarde voor de
kleinste afstand in te stellen kan voorkomen worden dat een woord dat niet
in de referentie-bibliotheek voorkomt toch 'herkend' wordt. Deze referentie
bibliotheek kan op verschillende manieren opgebouwd worden:

1 Tijdens de trainingsfase wordt elk woord een aantal malen ingesproken.
Deze trainingswoorden worden gemiddeld tot een referentiepatroon.

2 De woorden uit de trainingsfase worden ieder afzonderlijk ala referen
tiepatroon opgeslagen [Rabiner et a1.,1979].

Tenslotte kan het aantal woorden van de bibliotheek die vergeleken worden
met het testpatroon op een tweetal manieren worden beperkt:

1 Er worden aileen woorden vergeleken die op een bepaald moment inge
sproken mogen worden [Chang et a1.,1985].

2 Met behulp van de in 5.2.4 besproken lengte-parameter van een woord
kan al een grove selectie gemaakt worden uit de referentiebibliotheek.
Woorden die veel te groot of veel te klein zijn vailen zonder meer af.
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Naast het vergroten van de herkenningsscore beperken bovenstaande metho
den het rekenwerk dat in het DTW-algoritme gedaan moet worden. Dit
bevordert de response tijd van de spraakherkenner. Mochten er na uitvoe
ring van aile algoritmen nog twijfels bestaan over het herkende woord (De
afstanden tussen het testpatroon en twee of meer verschillende woorden is
nagenoeg gelijk) dan kan op grond van vorige acties van de herkenner een
besluit genomen worden.
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6 Teststrategie en -resultaten

6.1 Inleiding

Om een spraakherkenner met een zo groot mogelijke herkenningsscore te
krijgen moeten zowel de hardware als de software optimaal funetioneren.
Naast de (triviale) goode werking van de verschillende hardware bouwstenen
moet getest worden of het geheel van microfoon, filters en versterkers een
optimaal signaallevert aan de SP1000. Daarnaast dient er een keuze gemaakt
te worden uit de, in hoofdstuk 5 beschreven, spraakherkenningsalgoritmen.
Deze zijn daarom stuk voor stuk en/of in combinatie met elkaar getest. De
hiervoor ontwikkelde teststrategie, test-software en -hardware wordt in dit
hoofdstuk beschreven.

6.2 Het testen van de hardware

Een goed signaal aan de ingang van de SP1000 is een eerste vereiste om
een robuuste spraakherkenner met een reproduceerbare herkenningsscore te
verkrijgen. Onder herkenningsscore wordt het aantal woorden verstaan dat
goed herkend wordt, gedeeld door het totaal aantal gebruikte woorden. Het
foutpercentage wordt berekend door het aantal verkeerd herkende woorden
te delen door het totaal aantal gebruikte woorden, vermenigvuldigt met hon
derd. Om het analoge deel (paragraaf 4.3) te testen werd een sinusvormig
signaal (20mV) aan de ingang van de eerste filtertrap aangeboden. Deze was
in eerste instantie, op de juiste wijze versterkt en gefilterd, terug te vinden
aan de uitgang van het filtercircuit. De situatie wijzigde zich volkomen zodra
ook het digitale deel van spanning werd voorzien. Van het sinussignaal bleef
aan de uitgang van het circuit aileen ruis over. De oorzaak bleek te liggen
in het feit dat zowel het digitale als het analoge deel hun voedingsspanning
betrokken van een en hetzelfde IC (nl. IC18 figuur 4.15). In de schakeling
van mijn voorganger (R.C.P. Krol) bleek dit ook het geval te zijn. Mogelijk
ligt hierin de oorzaak van het niet reproduceerbaar zijn van de herkennings
score [Krol, 1990]. Door de twee delen ieder met een apart IC van spanning
te voorzien werd het probleem opgelost.

6.3 Het testen en vergelijken van de herkenningsal-
goritmen

Voordat de herkenningsalgoritmen getest kunnen worden moeten we er zeker
van zijn dat de, door de SP1000 geleverde, LPC-frames enige bruikbare infor
matie bevatten. Vervolgens zal er een antwoord gezocht moeten worden op de
vraag welke (combinatie van) algoritmen de beste herkenningsscore opleve
ren. Deze algoritmen zullen in de uiteindelijke versie van de spraakherkenner
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gebruikt moeten worden. De volgende algoritmen zijn geimplementeerd en
getest:

• Tijdnormering d.m.v. rniddeling versus tijdnormering door segmenta
tie.

• Dynamic Time Warping (DTW) met gebruik van een referentiebiblio
theek met gemiddelde referentiewoorden versus DTW met gebruik van
een bibliotheek met meerdere exemplaren van hetzelfde woord.

Daarnaast zal bepaald worden welke bijdrage het amplitudenormeringsalgo
ritme en het DTW algoritme aan de uiteindelijke herkenning leveren. In het
geval van het DTW-algoritme is deze bijdrage afhankelijk van de ingestelde
padgrenzen. De mate waarin zal daarom ook onderzocht worden.

6.4 Teststrategie

Om een antwoord te kunnen geven op de in de vorige paragraaf gestelde vra
gen is testdata noodzakelijk. Deze testdata bleek voorhanden te zijn op het
Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO). Met behulp van een daar aanwe
zige VAX werden 237 woorden verzameld waarvan 112 woorden door een man
waren uitgesproken en 125 woorden door een vrouw. Van een en hetzelfde
woord zijn meerdere exemplaren aanwezig. Zoals in hoofdstuk 4 al stond
vermeld is er een experimentele versie van de spraakherkenner ontwikkeld
die beschikt over een seriele poort. Met behulp van deze spraakherkenner,
een personal computer en de VAX van het IPO werd de testopstelling gere
aliseerd zoals staat weergegeven in figuur 6.1. De handelswijze is als voIgt:

VAX luid- mlcr.
spreker

SPH

D

PC

Figuur 6.1: Testopstelling t.b.v. data-acquisitie
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Met behulp van de VAX worden de eerder verzamelde woorden 'uitgespro
ken '. Deze woorden worden voorafgegaan door een pieptoon. Op deze manier
wordt aan de spraakherkenner de komst van een nieuw woord gemeld. Na
het detecteren van de pieptoon begint de spraakherkenner met het opslaan
van de LPC-frames totdat er 300 frames opgeslagen zijn. Dit betekent dat
ook de pauze voor, en de pauze na een woord opgeslagen worden. Deze 300
frames worden vervolgens via de seriele poort naar de PC gestuurd, waar
deze in een databestand opgeslagen worden. M.b.v. deze datafiles kunnen
de verschillende algoritmen worden getest en vergeleken. Door nu voor de
implementatie van de algoritmen een hogere programmeertaal, zoals C, te ge
bruiken is het mogelijk om de volledige spraakherkenningssoftware op een PC
te ontwikkelen en met behulp van de databestanden te testen. De resultaten
van de verschillende tests die in dit hoofdstuk gepresenteerd zullen worden
zijn bedoeld om een onderscheid te maken tussen de verschillende methoden
en geven slechts een indicatie van de exact te behalen herkenningsscore.

6.5 LPC-parameters

am een antwoord te geven op de vraag of de SPIOOO bruikbare LPC-frames
levert zal gedefinieerd moeten worden wat onder bruikbare frames wordt
verstaan. Het patroon van een woord wordt gevormd door de frames die
bij dit woord horen. Een grafische weergave van een dergelijk patroon staat
weergegeven in figuur 6.2. Beschouwen we de afstanden° tussen de verschil
lende patronen van afzonderlijke woorden, dan vormen al deze woorden een
N-dimensionale ruimte. Wanneer nu de kleinste afstand tussen de punten
van diverse uitspraken van hetzelfde woord kleiner is dan de kleinste afstand
tot punten gevormd door andere woorden, is er sprake van bruikbare LPC
frames. Dit wordt gei1lustreerd in figuur 6.3. am de afstand tussen verschil
lende woorden te kunnen bepalen, is het noodzakelijk om deze op eenzelfde
lengte te normeren. De resultaten van deze afstandsberekeningen die bereikt
zijn met tijdnormering d.m.v. zowel middeling als segmentatie staan vermeld
in tabel 1. Uit tabel 1 blijkt dat meer dan 78% van de woorden dichter bij
een woord van de eigen groep ligt dan bij een woord van een andere groop.
Vergroting van het aantal woorden per groep leverde een kleiner foutpercen
tage op. Daarnaast bestaat de indruk dat tijdnormering m.b.v. segmentatie
slechter functioneert dan tijdnormering m.b.v. middeling. Dit is als voIgt
te verklaren: in het geval van middeling worden om een gemiddeld frame te
krijgen een aantal frames plus eventueel een deel van een aangrenzend frame
gemiddeld (zie ook paragraaf 5.2.3). Bij segmentatie worden aIleen complete
frames samengenomen (Zie ook paragraaf 5.2.4). Dit functioneert good in
het geval van lange woorden. Bij woorden waarvan de lengte in de buurt

ODele afstand wordt berekend met de in 5.2.8 geintroduceerde methode
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Figuur 6.2: LPC-frames als functie van de tijd

ligt van de te normeren lengte is de eventuele tijdvariatie in een woord mini
maal vergeleken met de eventueel opgetreden tijdvariatie in een groter woord.
Ret middelen van een twee complete frames veroorzaakt daarom een grotere
verschuiving van tijdafhankelijke informatie dan bij middeling het geval zou
zijn. Dit effect veroorzaakt het grotere foutpercentage bij het gebruik van 2
referentiewoorden per groep.

Figuur 6.4 geeft de verdeling weer van de kleinste afstand van een woord
tot een woord van de eigen groep en de verdeling van de kleinste afstand van
een woord tot een woord van een andere groep. Deze twee verdelingen blijken
elkaar slechts op een klein gedeelte te overlappen. De gemiddelde afstand
van een woord tot de eigen groep bedraagt: 591. De gemiddelde afstand
van een woord tot een woord van een andere groep bedraagt : 1066. Al met
al kan geconcludeerd worden dat de LPC-frames van de SP1000 bruikbare
informatie bevatten op grond waarvan spraakherkenning mogelijk is. In de
onderstaande paragrafen zal bepaald worden welke bijdragen, het toepassen
van amplitudenormering en DTW aan de herkenningsscore leveren.
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Figuur 6.3: 2-dimensionale weergave van de afstanden tussen woordpatronen

6.6 Amplitude normering

Doel van amplitudenormering is het normeren van de waarden van de ENERGIE
parameters naar hetzelfde bereik als de waarden van de LPC-parameters (zie
5.2.5). De vraag is of het gewicht dat toegekend moet worden aan deze
ENERGIE-parameter even groot is als die aan een LPC-parameter. M.a.w.
is de hoeveelheid informatie die de ENERGIE-parameter bevat even groot
als die van een LPC-parameter? Wanneer dit het geval is dan zal het nor
meren van de ENERGIE-parameter een vergroting van de herkenningsscore
tot gevolg hebben. In tabel 2 staan de herkenningsscores vermeld die bereikt
zijn met en zonder amplitude normering. Op grond van de testresultaten uit

Tabel 1: Onderlinge afstandsberekening
Tijdnormeringsmethode Aantal woorden dat dichter bij

andere woord ligt dan bij
een uitspraa.k van hetzelfde
woord.

Middeling 17% 7%
Segmentatie 21% 7%

2 referentie- 3 referentie-
woorden per woorden per

groep groep
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Figuur 6.4: Verdeling van de afstanden tussen woorden van de eigen groep
en woorden van een andere groep.

de vorige paragraaf is gekozen voor een test met 3 referentiewoorden. Uit
tabel 2 blijkt dat amplitude-normering geen verkleinend effect heeft op het
foutpercentage.

6.7 DTW

De invloed van het DTW-algoritme op de herkenningsscore is mede afhan
kelijk van het pad waarover het algoritme mag zoeken. In tabel 3 wor
den de foutpercentages gegeven van een testsessie met en zonder DTW en
met en zonder amplitude normering. Ret in deze tabel gebruikte DTW
algoritme maakt gebruik van 'ruitvormige' padgrenzen zoals beschreven in

Tabel 2: Effect van amplitude normering op de afstandsberekening
Tijdnormeringsmethode Aantal woorden dat dichter bij

andere woord ligt dan bij
een uitspraak van hetzelfde
woord.

Middeling 7% 7%
Segmentatie 7% 7%

Met amp. Zonder amp.
normenng normenng
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Tijdnormeringsmethode Aantal woorden dat dichter bij
andere woord ligt dan bij
een uitspraak van hetzelfde
woord.

Middeling 7% 5%
Segmentatie 7% 5%

Zonder Met DTW

Tabel3: Effect van DTW met of zonder amplitude normering op de afstands
bereken'

paragraaf 5.2.8. Uit tabel 3 blijkt dat het gebruik van DTW een betere
herkenningsscore oplevert. Het effect is echter niet zo groot als de vergro
ting van het aantal referentiewoorden. Toepassing van de in paragraaf 5.2.9
besproken kleinere padgrenzen resulteerde in een groter foutpercentage. Bij
gebruik van de in paragraaf 5.2.8 genoemde ruimere padgrenzen ter correc
tie van eventuele verkeerde begin- en eindpunt detectie bleef het behaalde
foutpercentage constant.

6.8 Opbouw trainingsset

Er bestaan verschillende manieren waarop een referentiebibliotheek kan wor
den opgebouwd. Afhankelijk van deze opbouw wordt een van de onder
staande beslissingscriteria gebruikt:

• Het referentiewoord dat de kleinste afstand heeft tot het ingesproken
woord, wordt beschouwd als het bedoelde woord.

• Het (gemiddelde) referentiewoord dat de kleinste afstand heeft tot het
ingesproken woord wordt beschouwd als het bedoelde woord.

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de herkenningsscores die met de
verschillende samenstellingen van de referentiebibliothheek behaald worden.
Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat, zowel middeling als segmentatie
in combinatie met DTW en een beslissingscriteria dat kiest voor de groep
waarin zich het woord met de kleinste afstand tot het ingesproken woord
bevindt, het beste resultaat oplevert.

6.9 Conclusie

Kort samengevat zijn er in de vorige paragrafen o.a. de volgende conclusies
getrokken:
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Tabel 4: Foutpercentages bereikt met verschillende samenstellingen van de
referentiebibliotheek

Kleinste afstand tot Kleinste afstand
een andere groep afstand tot een
is groter dan de kleinste andere gem. groep
afstand tot een woord is groter dan
van de eigen groep. kleinste afstand tot

de eigen gem. groep.
Middeling 5% 7%
+DTW
Segmentatie 5% 11%
+DTW

• De SPIOOO Ievert voor spraakherkenning bruikbare LPC-parameters.

• Een referentiebibliotheek met 3 trainingswoorden per groep levert een
hogere herkenningsscore op dan 2 trainingswoorden per groep.

• DTW vergroot de herkenningsscore mits het beslissingscriterium uit de
eerste kolom van tabel 4 gebruikt wordt.

• Tijdnormering m.b.v. segmentatie functioneert in combinatie met som
mige bewerkeningen en/of beslissingscriteria slechter dan middeling.
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7 De software van de spraakherkenner

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal een globale beschrijving worden gegeven van de software
zoals die in de uiteindelijke versie van de spraakherkenner gebruikt wordt.
De bijbehorende software-documenten zijn te vinden in bijlage B.

7.2 'Software-engineering' methode

Er bestaan verschillende methoden om software te ontwikkelen. De een
voudigste is de zogenaamde 'slam-dunk' methode. In dit geval wordt de
source-code direct ingevoerd zonder een van te voren bepaalde opzet. Deze
methode (methode is eigenlijk het verkeerde woord) wordt helaas nog veel
toegepast en heeft vaak tot gevolg dat er veel tijd besteed moet worden aan
het 'debuggen' van de software. In het ergste geval wordt de software zelfs
enkele malen herschreven. Om een good gedocumenteerd en overzichtelijk
systeem te ontwerpen zijn er verschillende software-engineeringsmethoden
ontwikkeld. Deze methoden hebben bijna allemaal dezelfde structuur nl.:

• Opstellen eisenpakket

• Specificeren

• Implementeren

• Testen

De manier waarop elke fase uitgevoerd wordt is afhankelijk van het type soft
ware dat ontwikkeld dient te worden [Vermeir,1990]. In ons geval werd het
eisenpakket opgesteld in de nederlandse taal. De specificatie bestaat uit een
wiskundige variabelendeclaratie en flowdiagrammen van de te ontwikkelen
routine's. De meeste routine's zijn geimplementeerd in de programmeertaal
'C'. Routine's die rechtstreeks gebruik maken van hardware-bouwstenen zijn
geimplementeerd in machinetaal. De op deze manier verkregen software
documenten zijn te vinden in bijlage B. De gebruikte testmethode is al
grotendeels beschreven in hoofdstuk 6. Om de in 'c' geschreven programa
tuur voor implementatie in de spraakherkenner op een PC te kunnen testen
wordt de C-programmatuur zoveel mogelijk volgens de ANSI-standaard ge
schreven. De plaatsen waar dit niet mogelijk was werden ornzeild met behulp
van zogenaamde 'compiler directives'.

7.3 Functionele beschrijving van de spraakherkenner

Voordat het hoofdprogramma van de spraakherkenner besproken kan worden
zal eerst aangegeven moeten worden hoe de spraakherkenner functioneert.
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Om met de gebruiker te kunnen communiceren beschikt de spraakherkenner
over een LED-matix zoals staat weergegeven in figuur 7.1. Een. commando

aile I&mpen MIl

functie
kanaal code ccx:ie

.---------'-,-------,1 I I

}
~ncommando
woord

fOUl

zenden

.....
Figuur 7.1: De LED-matrix van de spraakherkenner

aan de netbesturingspost bestaat in de meeste gevailen uit twee delen nl; een
kanaalcode ('televisie', 'lamp', etc) en een van de functiecodes 'aan', 'uit',
'hoger' of 'lager'. Uitzondering hierop vormen de een conunando woorden
'Aile lampen aan' en 'reset'. Deze funeties zijn terug te vinden in figuur 7.1.
Daarnaast beschikt de spraakherkenner over een zestal LED's waarmee de
toestand van de spraakherkenner aan de gebruiker meegedeeld wordt:

Spreek: Wanneer deze LED brandt wordt aangegeven dat er een woord
ingesproken kan worden.

Fout: Ret ingesproken woord is niet herkend.

Woordl: De spraakherkenner wacht op een woord voor een kanaalcode of
een een commando woord.

Woord2: Geeft aan dat de spraakherkenner wacht op het inspreken van de
functie-code.

Training: Wanneer deze LED brandt bevindt de spraakherkenner zich in
de zogenaamde trainingsmode.

Zenden: De geselecteerde kanaalcode en de functiecode worden verzonden
(In het geval van een een commandowoord aileen deze code.)
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Zodra de spraakherkenner aangezet wordt, wordt de gebruiker gevraagd
om een woord in te spreken. Als het woord niet binnen een bepaalde tijd komt
gaat de spraakherkenner in een zogenaamde 'power-<iown' mode die verge
lijkbaar is met de 'stand_by' toestand van sommige televisies. De spraakher
kenner kan weer geactiveerd worden door het inspreken van een woord zoals
'Wakker'.

Om de spraakherkenner te kunnen trainen zal er een woord ingesproken
moeten worden dat de spraakherkenner niet kent. Wanneer de spraakherken
ner voor de eerste keer opgestart wordt zal dit een willekeurig woord zijn. De
gebruiker kan het beste hier altijd hetzelfde woord voor gebruiken zoals 'trai
ningsmode'. Wanneer dit woord (of een ander woord dat de spraakherkenner
niet kent) wordt ingesproken, zal de spraakherkenner met een knipperend
LEDje behorende bij Training vragen of de gebruiker woorden wil trainen.
Wanneer dit het geval is moet de gebruiker antwoorden door het inspreken
van een woord zoals bijvoorbeeld 'ja'. Zegt de gebruiker niets dan stopt
het knipperen van dit LEDje na enige tijd en wordt er weer gewacht op een
woord. De tijd dat het LEDje blijft knipperen kan ingesteld worden m.b.v.
een 'dipswitch'. Wanneer de gebruiker de trainingsmode bevestigd heeft gaat
het LEDje 'Training' constant branden en gaat het LEDje behorende bij het
eerste commando-woord knipperen. Hiermee wordt de gebruiker gevraagd of
dit commando-woord getraind moet worden. Ook hier betekent niets zeggen
een ontkenning en weI iets zeggen een bevestiging. Wanneer de gebruiker
op deze manier een woord geseleeteerd heeft, gaat het desbetreffende LEDje
constant branden en wordt van de gebruiker verwacht dat hij het te trainen
woord drie keer inspreekt. Na deze training wordt gevraagd of het volgende
woord getraind moet worden totdat het laatste eventueel te trainen woord
bereikt is. Eventueel kan de trainingsmode ook tussentijds worden verlaten
door na het laatst getrainde woord, een woord zoals bijvoorbeeld 'stop' in te
spreken. Na enige tijd gaat het trainingsLEDje uit en wordt weer gevraagd
om het inspreken van een kanaalcode-woord. Wordt dit eerste woord goed
ingesproken en goed herkend, wat aangegeven wordt door het bij dit woord
behorende LEDje te laten branden, dan wordt eventueel om het functieco
dewoord gevraagd. Wordt dit woord ingesproken, maar niet herkend, dan
wordt weer om het functiecodewoord gevraagd. Zodra dit tweede woord in
gesproken is, wordt het ultrasone commando uitgezonden hetgeen met het
bijbehorende LEDje aan de gebruiker gemeld wordt.

7.4 Beschrijving van de hoofdprogrammatuur

Aan de herkenningssoftware worden de volgende eisen gesteld:

• Herkennen van 24 gesproken gei'soleerde woorden, verdeeld in drie groe
pen nl. kanaalwoorden, functiewoorden en een commando-woorden.
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• Aangeven wanneer een woord niet herkend wordt.

• Mogelijkheid tot het trainen en hertrainen van woorden.

• Het bedienen van het Busch Timac systeem m.b.v. de ingebouwde
ultrasone afstandsbediening.

• Terugmelding van het herkende woord en/of de toestand van de spraak
herkenner m.b.v. een ledmatrix van 4x7 (Zie 7.1).

• De programmatuur moet geschreven worden in de programmeertaal
C volgens de ANSI standaard. Hierdoor is het mogelijk om, Lv.m.
het testen, de software zowel op een PC als op de spraakherkenner te
draaien.

Deze eisen leiden sarnen met de functionele beschrijving tot het eventdiagram
uit figuur 7.2 In dit diagram zijn de volgende toestanden gedefinieerd:

Figuur 7.2: Eventdiagram van het programma sphO

1 Wachten op het eerste in te spreken woord.

2 Wachten op het tweede in te spreken woord. Indien het woord fout is
wordt er opnieuw om dit tweede woord gevraagd.

3 Trainen van woorden.

4 Verzenden van het ultrasone commando.

5 Power-down toestand.
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Dit diagram bevat bovendien de volgende overgangen:

A Ret kanaalcode-woord binnengehaald en herkend.

B Ret funetiecode-woord is herkend.

C Ret herkende woord was een een commando woord.

D Ret ultrasone commando is verzonden.

E Ret ingesproken woord is niet herkend.

F Enkele of aile woorden zijn getraind.

G Er werd binnen een bepaalde periode geen woord ingesproken.

De bijbehorende flowdiagrammen zijn te vinden in de figuren 7.3, 7.4 en
7.5. De hierbij horende variabeIen- en constantendefinities zijn te vinden in
bijiage B. Ter verklaring van de in het flowdiagram aangeroepen subroutine's
voIgt hieronder een korte funetiebeschrijving van deze routine's·

Get...DsO: Raalt de stand van de dipswitch op en bewaart deze in de vari-
abele Dipsw.

RS232initO: Initialiseert de seriele poort van de microcontroiler.

SPHinitO & Init: Initialiseren de benodigde variabelen.

Wait...wrdO: Wacht tot het woord, dat gebruikt wordt om de spraakher
kenner uit de 'power_down' mode te halen, afgelopen is.

Lout(x): Verzorgt de uitvoer naar de LED-matrix.

HaaLHerkO: Funetie die een eventueel woord binnenhaalt en herkent in
dien dit mogelijk is. Wanneer er geen woord is ingesproken krijgt de
funetie de waarde O. Indien er weI een woord is ingesproken krijgt de
functie de waarde 1. Is het woord herkend dan krijgt de variabele W..h
de waarde 1, zo niet dan de waarde O.

Power...Down: Brengt de spraakherkenner in de 'power down' mode.

Vr_TrainO: Vraagt met behuip van een knipperend trainings-LED of er
woorden getraind moeten worden. Wanneer deze funetie de waarde 1
heeft is dit het geval.

TrainingO: Trainen van een of meerdere woorden.

·Een uitgebreide beschrijving van deze subroutine's is te vinden in bijlage B.
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De variabele 'Niveau' geeft aan of er een kanaalcode verwacht wordt (Ni
veau=O) of een functiecode (Niveau=I). Zoals boven al vermeld, haalt de
functie 'Haal...HerkO' een eventueel ingesproken woord binnen en herkent dit
indien mogelijk. Om rekenwerk te besparen wordt uit de referentiebiblio
theek een selectie gemaakt van woorden die voor herkenning in aanmerking
komen. Allereerst wordt geselecteerd op het feit of er een kanaal- of func
tiecode verwacht wordt (M.b.v. de variabele 'Niveau'). Daamaast wordt
geselecteerd op de lengte van het ingesproken woord en de gemiddeld leng
ten van de referentiewoorden. M.b.v. van de testdata van hoofdstuk 6 is
namelijk vastgesteld dat de lengte van woorden van een en dezelfde groep
maximaal zo'n 260 IDS varieert. Op grond hiervan is gekozen voor een maxi
male lengtevariatie van 300 ms, ofweI 15 frames. Tevens wordt in deze funetie
bepaald of een ingesproken woord op basis van zijn tijdsduur voor herken
ning in aanmerking komt. Hiervoor is een grens ingesteld voor de maximale
kleinste afstand van het ingesproken woord tot een referentiewoord. Deze
grens is met dezelfde testdata bepaald. Uit figuur 6.4 blijkt dat deze grens
onder optimale omstandigheden de waarde 975 dient te hebben.

7.5 Functioneren van de spraakherkenner in de prak
tijk

In de eerste versie van de spraakherkenningssoftware werd op grond van de
resultaten uit hoofdstuk 6 het volgende geimplementeerd:

• Tijdnormering m.b.v. middeling.

• Een referentiebibliotheek opgebouwd uit 3 afzonderlijke trainingswoor
den per woord.

• Dynamic Time Warping.

In de praktijk bleek dit dusdanig veel rekenwerk met zich mee te brengen
dat de spraakherkenner zeer traag werd. Om de snelheid te vergroten werd
gekozen voor verwijdering van het DTW-algoritme. Dit leverde weliswaar
een iets lagere herkenningsscore op maar resulteerde weI in een aanzienlijk
snellere spraakherkenner. Hierdoor is het mogelijk om in de tijd dat in de eer
ste softwareversie een woord herkend werd, twee woorden in te spreken en te
herkennen wat de iets lagere herkenningsscore weer compenseert. Ten tweede
bleek de in de vorige paragraaf genoemde beslissingsgrens in de praktijk een
te lage waarde te hebben. Een waarde van 1200 bleek beter te voldoen dan
975. De herkenningsscore van de spraakherkenner in de praktijk is moeilijk
te bepalen. Deze is namelijk van een aantal externe factoren afhankelijk zoals
o.a.:
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• Volume van het ingesproken woord. Deze factor varieert per uitspraak
en is bovendien afhankelijk van het omgevingslawaai.

• Opbouw van de referentie-bibliotheek. Aangezien aIle drie de trainings
woorden achterelkaar aangeboden worden is het onvermijdelijk dat deze
woorden anders uitgesproken worden dan een los woord dat alB com
mando wordt gebruikt. Bovendien speelt bij de opbouw van een trai
ningsset ook het op dat moment aanwezige omgevingsgeluid een roI.

• Gemoedstoestand en gezondheid van de gebruiker. Tijdens het testen
van de spraakherkenner in de praktijk bleek deze een prima stressde
tector. Des te hoger de spanning in de stem van de spreker des te hoger
werd de afstand tot de in rust uitgesproken trainingswoorden. Daar
naast heeft bijvoorbeeld het verkouden worden van de gebruiker een
negatief effect op de herkenningsscore.

De meeste van de bovengenoemde factoren zijn moeilijk te beheersen. Daarom
vereist het bepalen van de werkelijke herkenningsscore met een geed gemid
delde van al deze variabele factoren een zeer uitgebreide test over een lange
periode en met meerdere proefpersonen. Hiervoor was in het kader van dit af
studeren geen tijd beschikbaar. De in hoofdstuk 6 bepaalde herkenningsscore
vormt een bovengrens voor de werkelijk te behalen score.
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Figuur 7.3: Flowdiagram van het hoofdprogramma (deel!)
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Figuur 7.4: Flowdiagram van het hoofdprogramma (deel 2)
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Figuur 7.5: Flowdiagram van bet boofdprogramma (dee13)
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8 Spraakherkenning m.b.v. neurale netwer
ken.

Het oplossen van een probleem met behulp van een computerprogramma ver
eist het bekend zijn van algoritmen en/of regels die het probleem beschrijven.
Deze algoritmen moeten vervolgens correct geimplementeerd worden. (Dit
vereist meestal een aantal herzieningen en verbeteringen van het algoritme).
Wanneer de regels en/of algoritmen van het probleem niet eenduidig beschre
ven zijn of beschreven kunnen worden, dan kan het vinden van een benade
ring voor de oplossing van het probleem een tijdrovende en da.a.rmee kostbare
zaak worden. Voor een bepaalde categorie van deze problemen, waaronder
spraakherkenning, bieden neurale netwerken een alternatief.

8.1 Neurale netwerken.

Alhoewel pas de laatste jaren steeds vaker gebruik wordt gemaakt van neurale
netwerken bestaat deze techniek 801 enkeledecennia. Het eerste geimplementeerde
neurale netwerk dateert uit 1957. Een definitie van het begrip neuraal net
werk luidt aIs voIgt (overgenomen uit [Hecht-Nielsen,1990]*):

A neural network is a parallel, distributed information processing structure
consisting of processing elements (wich can possess a local memory and
can carry out localized information processing operations) interconnec
ted via unidirectional signal channels called connections. Each proces
sing element has a single output connection that branches ("fans out")
into as many collateral connections as desired; each carries the same
signal, the processing element output signal. The processing element
output signal can be of any mathematical type desired. The information
processing that goes on within each processing element can be defined
arbitrarily with the restriction that it must be completely local; that is, it
must depend only on the current values of the input signals arriving at
the processing element via impinging connections and on values stored
in the processing element's local memory.

In het boek, waaruit bovenstaande definitie is overgenomen, worden aIle as- .
pecten van 'neurocomputing' uitgebreid behandeld. Het vormt zodoende een
goede inleiding op dit begrip. Het is daarom overbodig in dit hoofdstuk hier
diep op in te gaan. Ter illustratie van bovenstaande definitie zal slechts een
korte beschrijving gegeven worden van een van de eerste neurale netwerken:
het perceptron.

•AIle figuren in dit hoofdstuk zijn ook overgenomen uit [Hecht-Nielsen,1990].
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8.2 Bet perceptron

Een neuraal netwerk kan bestaan uit een aantal 'processing elements' ookwel
perceptrons genoemd zoals staat weergegeven in figuur 8.1. Doel van het
netwerk is om een bepaalde input vector (Xl, X2, ••••• , X n ) aan een bepaalde
output groep toe te kennen (m.a.w. classificatie). Dit wordt geillustreerd
in figuur 8.2. In dit geval zal de output vector y' 1 bedragen wanneer x tot
de klasse 1 behoort en 0 indien de vector x tot de klasse 0 behoort. De ge
wichten die opgeslagen zijn in het 'processing element' worden automatisch
aangepast volgens een 'perceptron learning law'. Deze leerregel wordt toe
gepast gedurende de trainingssessie van het neurale netwerk. Tijdens deze
sessie krijgt het perceptron een aantal willekeurige veetoren x aangeboden.
Bij elke vector wordt vermeld of de vector tot de klasse 0 of 1 behoort. Met
behulp van regel 29 , de aangeboden vector x en het bekend zijn van de
output vector y, is het netwerk in staat om de gewichten waan te passen.

u;new = WOld + (y - y'}x (29)
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Hierbij is y het goede antwoord en y' het door het perceptron gegenereerde
antwoord. Wanneer er bij een vector; een fout van de orde (y - y') optreedt
zullen de gewichten wzodanig aangepast worden dat het opnieuw aanbieden
van een dergelijke vector; een beter antwoord oplevert. De uitvinder van
het perceptron, Frank Rosenblatt [Rosenblatt,1958], heeft bewezen dat een
neuraal netwerk met een eindig aantal trainingsveetoren naar een optimale
oplossing kan convergeren mits gekozen is voor een geschikte netwerkarchi
tectuur. Hierbij blijken de beginwaarden van de weegfactoren aan het begin
van een trainingssessie niet van invloed op het eindresultaat.

8.3 Geisoleerde woordherkenning

Wanneer de eigenschappen van neurale netwerken en de in dit verslag be
schreven spraakherkenner vergeleken worden dan blijken er een tweetal over
eenkomsten te zijn:

• Beide dienen vooraf getraind te worden.

• Beide proberen inputpatronen bestaande uit veetoren in bepaalde klas
sen te verdelen.

De vraag rijst of er in plaats van een conventionele computertechniek ook
neurale netwerken gebruikt kunnen worden in een spraakherkenner voor mo
torisch gehandicapten. Dat neurale netwerken geschikt zijn voor deze taak
blijkt uit de grote hoeveelheid referenties die een literatuurstudie naar dit on
derwerp oplevert en de inhoud van deze referenties. Een seleetie uit deze lijst
van referenties die deze literatuurstudie heeft opgeleverd staat vermeld in het
tweede deel van de literatuurlijst. De moeilijkheid bij spraakherkenning ligt
in het feit dat de input vector i een niet statisch en een in de tijd varierend
karakter heeft, dit in tegenstelling tot de vector; die in het voorbeeld van
het perceptron gebruikt werd. De netwerken die dit soort inputvectoren kun
nen verwerken behoren tot de zogenaamde spatio-temporele netwerken (Met
name 'recurrent backpropagation neural networks' blijken vaak gebruikt te
worden.).

8.4 Conclusie

Behalve de geschiktheid van een bepaalde techniek voor spraakherkenning
speelt in onze toepassing ook het kostenaspect een ro!. Doel is om een
spraakherkenner te realiseren waarbij de materiaalkosten niet hoger liggen
dan zo'n 1000 gulden [Krol, 1990]. Dit is bij implementatie van neurale net
werken nog niet realiseerbaar. Voor een softwarematige simulatie van deze
netwerken is een krachtige PC nodig. Neurale IC's komen zo langzamerhand
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op de markt, maar een dergelijk IC (b.v. de MD1220) met 8 nodes kost mo
menteel zo'n 165 gulden. Aangezien een spatio-temporeel netwerk uit enkele
honderden nodes bestaat is een hardwarematig gerealiseerde neurale spraak
herkenner voor gehandicapten voorlopig nog niet realiseerbaar. Wanneer het
de neurale IC's qua prijs en prestatie echter net zo vergaat ala de digitale IC's
in de afgelopen 10 jaar dan zal deze situatie binnen afzienbare tijd kunnen
veranderen.
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9 Conclusies en aanbevelingen

9.1 Conclusie

Resultaat van dit afstudeerproject is een robuuste spraakgestuurde afstand
bediening waarmee o.a. een zwaar motorisch gehandicapte in staat moet
zijn allerlei elektrische apparaten in en om het huis te bedienen. Met behulp
van testdata op een PC is een, voor deze toepassing, optimaal herkennings
algoritme geseleeteerd. Daarnaast voldoet de spraakherkenner aan de eisen
zoals die gesteld zijn in ([Krol, 1990], hfdst 2). De huidige spraakherkenner is
opgebouwd op een experimentele print en moet met behulp van een externe
voeding gevoed worden. Er zal dus een print ontworpen moeten worden, die
vervolgens sarnen met de overige componenten in een compacte behuizing
geplaatst zal moeten worden. De uiteindelijke onder ideale omstandighe
den behaalde herkenningsscore, waarbij de spraakherkenner het ingesproken
woord binnen een redelijk tijdbestek herkent, van ongeveer 93% lijkt een bo
vengrens te vormen voor de score die met de gebruikte bouwstenen in deze
toepassing behaald kan worden. Uitgebreide experimenten zullen moeten
aantonen wat de herkenningsscore bedraagt wanneer de spraakherkenner in
de praktijk gebruikt wordt. In de huidige spraakherkenner wordt een LED
matrix gebruikt om met de gebruiker te communiceren. Dit is echter slechts
een van de mogelijkheden. Ook wat dit betreft zal in de praktijk moeten
blijken wat voor soort gebruikersinterface het beste voldoet.

Uit een literatuurstudie naar het toepassen van neurale netwerken in een
spraakherkenner t.b.v. motorisch gehandicapten bleek dat dit op korte ter
rnijn nog niet realiseerbaar is. Aangezien de ontwikkelingen op dit gebied
bijzonder snel gaan en neurale netwerken op de langere terrnijn een geed
alternatief lijken te vormen, is het echter weI de moeite waard om deze ont
wikkelingen bij te houden.

9.2 Aanbevelingen

De spraakherkenner in de huidige vorm is geschikt om een netbesturings
post van het type Busch Timac X-10 op afstand te bedienen. Ret is echter
mogelijk om ,met enige geringe aanpassingen, de spraakgestuurde afstand
bediening geschikt te maken voor allerlei andere taken of een combinatie
hiervan. Gedacht kan worden aan het spraakgestuurd op afstand bedienen
van bijvoorbeeld een televisie, een video, een radio of een cd-speIer. Een
andere toepassing die een uitbreiding van de hardware vereist, is het spraak
gestuurd draaien van telefoonnummers etc [Chang et al.,1985]. Ret grootste
probleem dat optreedt bij dergelijke uitbreidingen ligt op het gebied van de
interactie met de gebruiker.

Een andere interessante ontwikkeling binnen EME ligt op het gebied van

70



de signaalprocessoren. Bij veel toepassingen t.b.v. hulpmiddelen voor ge
handicapten wordt gebruik gemaakt van spraaksynthese. Tot voor kort werd
hiervoor de Philips PCF8200 gebruikt. Deze is sinds kort echter uit de handel
genomen. Daarom wordt gekeken of een signaalprocessor deze fundies over
kan nemen. Een signaalprocessor is ook in staat om LPC-parameters te be
rekenen en kan zodoende ook de functie van de SPIOOO overnemen. Wanneer
deze twee functies, spraaksynthese en spraakanalyse, in een IC gecombineerd
kunnen worden dan biedt dit, tegen geringe meerkosten, extra mogelijkheden
voor de spraakherkenner op het gebied van de gebruikersinterface. Volgens
de SPIOOO-manual [SPIOOO,1984] biedt de SPIOOO deze synthese mogelijk
heid ook, maar [Neutelings,1987] heeft aangetoond dat de kwaliteit van deze
synthese slechter is dan die van de PCF8200. Een van de uitgangspunten
van dit project was het ontwikkelen van een betaalbare spraakherkenner. De
tijdstippen tussen de ontwikkeling en uiteindelijk op de markt brengen van
het produkt liggen echter ver uitelkaar. Door de sterk dalende prijzen in
de IC-markt is het mogelijk om nu een herkenner te ontwikkelen die op dit
moment te duur is maar die op het moment van produktie waarschijnlijk
qua prijs binnen het gewenste budget ligt. Dit opent de mogelijkheid om een
spraakherkenner te ontwikkelen die woorden binnen een voor de gebruiker
acceptabel tijdduur herkent en bovendien gebruik maakt van die algoritmen
die de beste herkenningsscore opleveren.
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B Software-documenten

In deze bijlage worden de verschillende modules beschreven waaruit de totale
spraakherkenningssoftware bestaat. De samenhang tussen deze modules en
het globale funetioneren van de programmatuur is al beschreven in hoofd
stuk 7 De hierbij behorende constanten en variabelen worden hieronder ge
definieerd.

char
RefAantal

TrainCopy

NormLngt

MaxFrame

WoordLengte

Wrdfrms: [9*MaxFrame]

Testwrd[9*NormLngt]
W-h

--+ {-127..128}
--+ .N

--+ .N

--+ .N

--+ .N

--+ .N

--+ char

--+ char
--+ .N

Datatype.
Bevat het aantal
woorden dat aan
wezig is in de
referentielij st.
Aantal copieen dat
van een ref. woord
wordt bijgehouden.
Bevat de standaard
lengte van de ge
trainde woorden.
Bevat het maximale
aantal frames dat
van een woord in
gelezen wordt.
De lengte van een
woord gemeten in
frames.
Ret oorspronkelijk
ingelezen woord
Het testtemplate.
Rierin wordt bij
gehouden of een
woord al dan niet
herkend is.

ReLWrd: [TrainCopy*
RefAantal*NormLngt*9] --+ char
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G_teller - N Teller die bij-
houdt welk woord
het laatst is toe-
gevoegd aan Gesch.

FrameTijd Tijd waarover de
LPC-coefficienten
berekend worden.

SeLbib:[RefAantal] - char Maximale tijd dat
de routine haal-
woord moet wachten
op een woord.

Dipsw - char Stand van de dip-
switch.

ReLNiv: [RefAantal] - char Ret niveau waarop een
woord ingesproken ka.n
worden.

Ref...af:[RefAantal*TrainCopy] - char Afstanden van de ref.
woorden tot het in-
gesproken woord.

RefJngt: [RefAantal] - char Lengte van de ref.
woorden.

Niveau - char Indicator die aan-
geeft welk woord
verwacht kan worden.

Gesch:[O..9] - {O, .. , RefAantal} De laatste tien
herkende woorden.

De volgende variabelen worden in het hele programma door verschillende
routine's voor uiteenlopende doeleinden gebruikt.

Teller1 - char
Teller2 - char
Teller3 - char
TempI - char
Temp2 - char

De software van de spraakherkenner doorloopt de volgende fasen:

1 Binnenhalen van een woord.

2 Tijdnormeren van een woord.

3 Normeren van de amplitude van een woord.
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4 selecteren van de te herkennen woorden.

5 Niet lineair vergelijken van een woord met de van tevoren getrainde
woorden.

6 Met behulp van een beslissingscriteria bepalen welk woord is ingespro
ken.

Achtereenvolgens zal nu de software van de verschillende fasen beschreven
worden.

B.t Haal een woord binnen

Aan de procedure die de woorden binnenhaalt en in het vervolg HAAL
WOORDO genoemd zal worden, worden de volgende eisen gesteld:

• Detecteren van het begin van een woord.

• Detecteren van het einde van een woord.

• Het binnengehaalde woord is minimaal 120ms lang.

• Een woord mag niet langer dan MaxFrame duren.

• Bepaal de lengte van een woord en bewaar dit in de variabele Woord
lengte.

• AIle frames dienen opgeslagen te worden in de variabele Wrdfrms.

De routine kan op twee manieren beeindigd worden.

1 Er is een woord binnengehaald.

2 Er is binnen een bepaalde tijdlimiet geen woord binnengehaald. Er
bestaan een aantal redenen waarom een tijdslimiet ingesteld is:

• Als er gedurende een bepaalde relatief lange tijd geen woord gede
tecteerd wordt moet de spraakherkenner in de zogenaamde power
down toestand overgaan.

• Als het eerste woord fout is moet de spraakherkenner na enige tijd
weer om het eerste woord vragen. De gebruiker kan nl. aan de
spraakherkenner laten merken dat het eerste woord fout is door
geen tweede woord in te spreken.

• In het geval van een training worden de eventueel te trainen woor
den een voor een aangeboden. Zodra de LED bij het woord knip
pert dat de gebruiker bedoeld laat deze dit weten door middel van
een het inspreken van een willekeurig woord.
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Het eventdiagram staat vermeld in paragraaf 5.2.1. Voor deze routine zijn
de volgende locale constanten en varabelen gedefinieerd.

Energie ---+ char

RuisNiv ---+ char
Tresh1 ---+ char
Tresh2 ---+ char
FrameTel ---+ char

TempFrame[9]
TussenTijd

Timer

Pauze1

Pauze2

TempRuis

RuisTel

Woverflow

---+ char
---+ N

---+ N

---+ N

---+ N

---+ N

---+ N

---+ N

Tijdelijk frame
Tijd na detectie
van het vorige
woord.
Ingelezen ener-
gie waarde.
Het ruisniveau.
6 dB drempel
12 dB drempel
Teller die ge
bruikt wordt om
de diverse tijd
perioden te tellen.
Teller die bijhoudt
of er een overflow
optreedt.
Pauze van 120ms
= 120jFrameTijd
Pauze van 200ms
= 200jFrameTijd
Bevat het ge-
meten ruisniveau.
Teller om het aantal
ruisframes op te
slaan.
Aantal frames dat op
een woord gewacht wordt.

Het flowdiagram van deze routine wordt weergegeven in de figuren B.1, B.2
en B.3.

B.2 Normeren in de tijd

In hoofdstuk 5 wordt al gesproken over twee verschillende methoden om de
frames in de tijd te normeren. De software van beide methoden wordt in deze
paragraaf uitgewerkt. De eis die aan de normeringsalgoritmen wordt gesteld
is voor beide methoden gelijk, nl. het reduceren van het aantal frames van
een woord tot een aantal van 12. In de software hebben beide routines de
naam'TijdNormO'·
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B.2.! Normeren m.b.v. middeling

Voor deze routine zijn de volgende variabelen en constanten gedefinieerd:

Teller

Restant

TelFrarne
Templnt[9]

Tijdlnt
CT

-+ .N

-+ .N

-+ .N
-+ .N

-+ .N
-+ .N

Tijdelijke tel-
ler die bijhoudt
hoeveel frames
bewerkt zijn.
Houdt bij hoeveel
frames nog bewerkt
moeten worden.
=WoordLengte/llt
Tijdelijke variabele
om een frame te bewaren.
Tijdelijke variabele.
Tijdelijke variabele.

Het fiowdiagram van deze routine wordt weergegeven in figuur B.4.

B.2.2 Normeren m.b.v. segmentatie

De routine TIJDSEG.c wordt in de uiteindelijke versie van de spraakherken
ner gebruikt. De constanten en variabelen van deze routine zijn als voIgt
gedefinieerd:
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Distance:[O.. (MaxFrame-I)] --+ char

CumDist --+ .N

KeyDist --+ .N

TijdTell --+ .N
TempDist --+ .N
TijdInt --+ .N
SegTel --+ .N

Min --+ .N

MinTel

FTel

--+ N

--+ N

Bevat de afstand
tussen de frames.
Distance[O]=afstand
tussen frame[O] en
frame[l] .
De totale afstand
tussen de woorden.
De in het verslag
genoemde Keydistance.
Tijdelijke teller.
Tijdelijke afstandsmaat.
Tijdelijke variabele
Roud het aantal frames
totdat er voldoende
gesegmenteerd is
Bevat de kleinste
afstand tussen 2
frames.
Pointer naar de
kleinste afstand.
Tijdelijke teller.

Ret flowdiagram van deze routine staat vermeld in de figuren B.8, B.9, B.lO
en B.Il.

B.3 Normeren van de amplitude

Ret algoritme dat in de programrnatuur de naam 'AmpNorrnO' heeft dient
ervoor te zorgen dat de amplitudecoefficienten in hetzelfde bereik liggen als
de LPC-coefficienten. Voor deze routine zijn de volgende variabelen en con
stanten gedefinieerd:

Peak-Enrg
Floor
Teller

--+ char
--+ char
--+ N

Grootst gemeten energie.
De laagst gemeten energie.
Tijdelijke teller voor
het tellen van frames.

Ret flowdiagram van deze routine staat vermeld in figuur B.12. Uit hoofd
stuk 6 is gebleken dat toepassen van deze normering geen wezenlijke bijdrage
levert aan de uiteindelijke herkenningsscore. Daarorn wordt deze routine in
de uiteindelijke versie niet gebruikt.
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B.4 Selecteren van de te herkennen woorden

De functie die de uiteindelijke herkenning uitvoert heeft als naam: ,Select
RegO'. Aan deze functie worden de volgende eisen gesteld:

• Selecteren van referentie-templates op grond van de te verwachten com
mando's (M.a.w. het Niveau).

• Selecteren van referentie-woorden op grond van woordlengte

Hiervoor is de volgende constante gedefinieerd:

Marge ---+ .N Marge die rond de
lengte van een woord
gehanteerd wordt.

De flowdiagrammen van deze routine staat vermeld in de figuren B.13 en
B.14.

B.5 Dynamic Time Warping

Aan deze routine wordt de volgende eis gesteld:

• Bepalen van het optimale pad tussen een testtemplate en een referen
tietemplate.

Voor deze routine zijn de volgende variabelen en constanten gedefinieerd:
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LocTeller --+ N'
D2I --+ N'

Dll --+ N'

DI2 --+ N'

D --+ N'

DMatrix:[12*12] --+ char

hulp --+ N'

TI --+ N'

T2 --+ N'

T3 --+ N'

x --+ N'

y --+ N'

PadMatrix:[12*12] --+ N' Matrix die aangeeft
welke afstanden uit
gerekend moeten.
Tevens bevat deze
matrix na verloop
van tijd de uitgerekende
afstanden.
Tijdelijke teller.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.
Houdt eventueel uit
gerekende padlengten bij.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.
Variabele gebruikt
voor tijdelijke opslag.

De flowdiagrarnrnen van deze routine staan vermeld in de figuren B.15, B.16,
B.17 en B.18.

B.6 Ret herkennen van woorden

De laatste fase in de woordherkenning bestaat uit het trekken van conclusies
uit de door het DTW-algoritme berekende padafstanden. Aan deze routine
'Haal-HerkO' worden de volgende eisen gesteld:

• Herkennen van een woord indien mogelijk.
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• Melden indien een woord niet herkend kan worden, m.a.w. wanneer de
afstand een bepaalde waarde overschreidt.

• Bijhouden van de afstand en de laatste tien herkende woorden.

Voor deze routine zijn de volgende variabelen en constanten gedefinieerd:

Min -+ N Variabele die de
kleinste afstand bevat.

MinTel -+ N Nummer van het bij
Min horende woord.

MaxMin -+ N Maximale minimale
afstand.

De flowdiagrammen van deze routine staat vermeld in de figuren B.20 en
B.2!.

B.7 Trainen van woorden

Een routine die van essentieel belang is, is de routine trainingO. Op grond
van resultaten uit hoofdstuk 6 wordt per woord het gemiddelde exemplaar
van drie versies van dit woord bewaard. Voor deze routine zijn de volgende
variabelen en constanten gedefineerd:

-+ N

-+ N

-+ N

-+ N

TrainNum

SelVar

TrTplngt:

TrainCopy

Pointer naar het
te trainen woord.
Bevat de
waarde van het te
trainen woord.
zie boven maar dan
voor de lengte van
de woorden.
Bevat het aantal
copieen van een
woord.

De stroomdiagrammen van deze routine en zijn subroutine 'SeLTwO' staan
weergegeven in de figuren B.22,B.23, B.24 en B.25.

B.B Overige routine's

De routine's die nog niet beschreven zijn dienen slechts ter ondersteuning
van de hoofdprogrammatuur en zijn vrij eenvoudig, of zijn overgenomen uit
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andere afstudeer- en stage verslagen. Ret gaat hierbij om de volgende rou
tine's:

Haal....FrameO Deze routine haalt een compleet frame van de SP1000 bin
nen slaat deze op in een variabele TF[9]. Rierbij wordt gebruik ge
maakt van de machinetaal routine's ST_CONY (start een conversie)
en SPIJJATA (haal een coefficient). Deze routine's, sarnen met de
routine INIT....sPl die zorgt voor inintialisatie van de SPlOOO, zijn
overgenomen uit de software van [Krol, 1990].

SPHinitO Initialiseert evenals InitO een aantal variabelen, waaronder de
padgrenzen die bij de DTW routine gebruikt worden.

Power_downO Zorgt, zoals de naam al suggereert, voor het in power-down
mode gaan van de schakeling.

Do_Com Verstuurt met behulp van de machinetaal routine ULZEND een
ultrasoon commando naar de netbesturingspost. Ret te verstUIen com
mando staat in de variabele Ulinfo en het bit KC geeft aan of er een
kanaal- (KC=O) of commandocode verstuurd dient te worden. De ma
chinetaal routine is overgenomen uit de software van de monoseleetor
[Reijnders et al., 1984].

RS232init lnitialiseert indien nodig de seriele poort van de 8031 microcon
troller.

Vr_Train0 Deze routine laat het ledje behorende bij training knipperen en
wacht een bepaalde tijd op een willekeurig woord. Wanneer dit woord
niet komt wordt de routine met een negatief resultaat verlaten. Indien
dit woord weI komt is het resultaat positief en kan er begonnen worden
met het trainen van woorden.

GETJJS Deze machinetaal routine haalt de waarde van de dipswitch op en
bewaart deze waarde in de variabele Dipsw.

CITYBL Een machinetaalroutine om de afstanden tussen frames uit te re
kenen. Met behulp van de pointers 'een' en 'twee' worden de begina
dressen van de frames aan de machinetaal routine doorgegeven.

Lout(x) Samen met de machintaal routine INTLED zorgt deze routine er
voor dat de juiste leds op de ledmatrix gaan branden. De machinetaal
routine INTLED wordt periodiek op interruptbasis aangeroepen en laat
achtereenvolgens in een van de 4 ledrijen de betreffende leds branden.
Welke leds moeten branden wordt aangegeven m.b.v. de variabelen
ROWO, ROW1, ROW2 en ROW3. am de leds te laten knipperen
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wordt er een soort back-up van deze waarden bijgehouden in de varia
belen BROWO, BROW1, BROW2, BROW3. Met behulp van Trainnip
en Normknip wordt respeetievelijk aangegeven of het trainingsled moet
knipperen of een van de ledjes waaronder woorden getraind moeten
worden. De overige variabelen knip1, knip2, kt, kt2, knipin, kniptel
bevatten waarden voor o.a. het periodieke knipperen en om aan te ge
yen of er geknippert moet worden en zo ja of dit aIleen het trainingsled
betreft of een van de woordled's. Aangezien de routine INTLED in het
geval van knipperen de waarden van ROWO etc verandert, wordt er
met behulp van een seinpaal (knip1) mechanisme voor gezorgd dat dit
niet kan wanneer Lout(x) deze waarden verandert.

De hierboven beschreven machinetaal routine's zijn verzameld in een mo
dule genaamd: 'SP1000.lib'.
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RuiaNiT=O
Timer-O
FrameTel=O
Flag-O

HaaLFrame()

Wrdtrml[FrameTel]=TF
Energie='IT[B)
Timer-Timer+ 1

Sum=RuisNiv+Treshl

ja

nee

Return

3

Figuur H.I: Flowdiagram van de routine HAAL-WOORDO (deell)
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1

nee

FrameTel=O
FlqozO

FraxnTel-FraxneTel+9
Sum=RuiaNlv+TrelIh2

3

TempRui.-O
RuiaTel=O

ja

Flag=l

Figuur B.2: Flowdiagram van de routine HAAL-WOORDO (deel 2)
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Dee

4

HaaLFrame()

Energie-TF[B]
WrdtrmsrFrameTel]=TF
FrameTe1=FrameTel+9
RuiBTel=Ru1sTel+1
Sum=RulsNi....+Tre.hl

TempRuis= TempRuia
+ Energie

WoordLeDlte=(FrameTel
/9)-Pauze2

RuisNi....-TempRuis/
Pauze2

RuisNi....=TempRuis/
RuisTel

Return(O)

RuisTel=O
TempRui.=O

Return(1)

Figuur B.3: Flowdiagram van de routine HAAL-WOORDO (deel 3)
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TlJdmld

1

Tell'rame~-9

Tener - 0
Relltant = YOorcl111n,te
TempInt - 0

T~ame=TeUTame+9

Reslant=Reslant-12

TempInt
12Wrdlrms[TelFrame]
+ TempInt

Relltant-Relllant+12

CT=O

nee

nee

3

Figuur B.4: Flowdiagram van de routine TIJDMID.c (deell)
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1 2

TijdInt=TemplntLCT]+
Relllant*YrdfrmS[

Teltrame+CT]

Teslwrd[Te1ler+.c7)=
(TiJdInl+Yoordl-Dfltte/2

)/1roorciLeDgt"e

ja

Testwrd[Teller+CT]=
(Tijdlnl-W'oordLengt../2

]/1roordLengte

3

Teller-Teller+9

TempInl=(12-Restanl}*
W'rdfrm8[TelFramll]

Reslanl=W'oordLengte+
Restanl-12

ja

Relurn(1)

"

Figuur B.S: Flowdiagram van de routine TIJDMID.c (deeI2)
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5 6

Reatant..12
TelFramll-O

Restant-Restant
Yoord.Lengte

Restant=Restant+
lfoordLengte

CT-O

TijdInt-Rest.ant•
lfrc:Urms[TelFrame]

Tellt"WTd[Teller+CT]
(T1jdlnt+lfoordLne,te/2

)jYoordLengte

7

ja

la

Test"WTd[Teller1=
lfrdfrms[TelFrame]

Testwrd[Teller+CT]
(TtjdInt-lfoord.Lengte/2

]jYoordLengte

8

Figuur B.6: Flowdiagram van de routine TIJDMID.c (deel 3)
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5 6

ja

nee

Reatant"12-Re.tant

Teller=Teller+9

Return(l)

8

Figuur B.7: Flowdiagram van de routine TIJDMID.c (dee14)
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TUDS!G

ill

nee

m.tance=1000
TljdTel1-1

een=YrdfnnB+9"TiJdTel
t ....ee=Yrd1rmll+9·(Tijd

T811+1)
CltyBlO
Dl.stance TijdTel1=Dlst
TljdTel1=T1jdTell +1

YrdfI"IIL8[(YoordLengte
+1)..12]=0

Testwrd[]=0
SegTel=YoordLengte

Figuur B.8: Flowdiagram van de routine TIJDSEG.c (deel!)
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WlnTe1-0

Te.twrd='I'rclfnJa
return()

".1=1

FI'el-FI'el+ 1

ne.

Mintel-Flel

3

Figuur B.9: Flowdiagram van de routine TIJDSEG.c (dee12)
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Dee

2

WrdfrmaO=Qrrd1rmsO
+ Wrdfrma[..+1])/2

DbrtaDce[~TeD=1000

TempTel=S·(W1nTe1-1)
eeD=WrclfrmJl+TempTel
TempTel=KinTel-l

KinTel=WinTel-2

tll'ee=Wrdfrma+S~Tel

CilyBIO
Diatance[TempTel]-diJlt

W1nTel=KinTel-l

6

Figuur B.10: Flowdiagram van de routine TIJDSEG.c (deel 3)
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ja

Dee

'I'empTel-TempTel+l

tYee=Wr~~+g~emp

Tel
CityBIO
Di.-lance[TempTel]=diJlt

SegTel=SegTel+1

Figuur B.11: Flowdiagram van de routine TIJDSEG.c (dee14)
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ampnormO

Zoek de Peak-inri
Floor-Peak....EDrg-20
Teller=O

Telltwoord[Teller+B]=
Teet."oorcl[Teller+B]
- Floor

Teslwoord[Teller+B]=O

Telltwoord[Teller+B]=
4(Te.t."oord[Teller+8]

10)

nee

Figuur B.12: Flowdiagram van de routine AMPNORM.c
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SelecLRef()

nee

nee

Ja

Telleri .. 0
Teller2 - 0

Sel-bib[Teller2]=Tellerl
Teller2=Teller2+1

Teller1=Telleri+1

YoordleI1lte-llarge<-ReLIngt.[Telllll'l]
<== YoordLengte+llarge

Figuur B.13: Flowdiagram van de routine SELREF.c (deel!)
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SelJBib[Teller2]=
RefAaDt.al+1

Relurn

Figuur B.14: Flowdiagram van de routme SELREF.c (dee12)
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DT1J

Teller1==0

LocTeller ==
Sel-Bib[Teller]

TellerI-Teller1+1
Init D- en Padlfatrix

Bereken Padlfatrix
ReLaI[LocTeller] ==

DTWDiatO

ja

RETURN

Figuur B.15: Flowdiagram van de routine DTW.c
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1 2

Dmat.ri.I[O]-Pad
Watr1:l:[O]

3

ja

nee

DTWDlatO

][=0

hulp... l~J[
y-O

D21=10000
Dll=10000
D12-10000
D=Padllatr1:l:[hulp+y]

Figuur B.16: Flowdiagram van de routine DTWDistO (deel!)
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1 3

Dll-DWatrlx[hulp+y
13]

D21=DWatrlx[hulp+,
25]

nee

D12=DWatrix[hulp+y
-14]

T1=D21+3·D
T2=Dll+2·D
T3=D12+3·D

8 8

ja

•

Figuur B.17: Flowdiagram van de routine DTWDistO (dee12)
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Ja D..Tlr------"'-<..

D=T2 D=T3

DWat.rb:[hulp+y]=D

,..y+l

Dee

Figuur B.lB: Flowdiagram van de routine DTWDistO (dee13)
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RetW'D(Dllatrix[ 143])

Figuur B.19: Flowdiagram van de routine DTWDistO (dee14)
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TijdNormO
SelecLRetO
DTWO

Tellerl=O
)lin=10000

ja

Dee

nee

5

Return(O)

ja

Return(l)

Figuur B.20: Flowdiagram van de routine IHaaLHerkO' (dee! 1)
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lIiD=ReLat(SeLBib[
Teller11

lIiDTel-SeLBib[Teller1]

Teller1=Teller1+1

3

CLteller-G....teller+1

CLteller-O

Geach[G_teller]=MinTel
lLh=1

liIY.au=1

Retum(1)

Dee

ja

Figuur B.2l: Flowdiagram van de routine 'HaaLHerkO' (dee12)
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S.lVlU"'=O
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Teller1=0

TrTpIngt=O
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Teller1=Teller1+1
Templ=Tra1DNum*3*12·

9+Teller1*12*9

nee

ja

Return(l)

Return(O)

Figuur B.22: Flowdiagram van de routine 'TrainingO' (deel 1)
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1

Ja

3

Templ=TraiDNum·l~S

*3+Tel1erl·12*S
TeUer2=O

Temp2-TeUer2·S
TeUer3=O

ReLwrd~emp1+Temp2
+Teller3 =Teltwrdr

emp2+TelIer3]

TeUer2..TeUer2+1

Ja

Figuur B.23: Flowdiagram van de routine 'TrainingO' (deeI2)
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ReLlngt.[TralnNum]"
(TrTp1n&t+Trllinlll.d/2)

/'l'ralDCoP7

ReLHiv(TralnHum]"O

ja

ReLHlv[TrainNum]"1

Figuur B.24: Flowdiagram van de routine 'TrainingO' (deel 3)
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Vraac of het. 'Woord
met. Dummer SelVar
letraind moet 'WordeD. Ret.urn(O)

SelVar=SelVar+1

3a

TrainNum-SelVar
SelVar=SelVar+1

Ret.urn(1)

Figuur B.25: Flowdiagram van de routine 'SeLTwO'
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C Omschrijving afstudeeropdracht

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek wordt o.a. onderzoek gedaan naar
hulpmiddelen voor motorisch gehandicapten. Een van deze hulpmiddelen is
een afstandsbediening op basis van spraakherkenning. Hierbij moet gedacht
worden aan een apparaat dat in staat is om, reagerend op spraak, elektrische
apparaten te bedienen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Busch Timac
X-IO netbesturingssysteem. De tot nu toe ontwikkelde spraakherkenner heeft
een aantal tekortkomingen:

1 De spraakherkenner herkent sommige woorden niet of verkeerd.

2 De gemeten herkenningsscore is niet reproduceerbaar.

3 De communicatie met de Busch Timac X-IO netbesturings componen
ten is storingsgevoelig.

Ad 1: Het verkeerd of niet goed herkennen van woorden kan zowel te wijten
zijn aan de analoge hardware als aan de herkenningssoftware. Eventuele oor
zaken in het analoge deel zullen door metingen aan het licht moeten komen.
De prestaties van de herkenningssoftware kunnen worden verbeterd door het
herzien van de huidige algorithme's en/of het eventueel toepassen van geheel
nieuwe algorithme's. Naar deze nieuwe algortihme's zal een literatuuronder
zoek worden gedaan.
De herkenningssoftware bestaat hoofdzakelijk uit vrij complexe gegevensbe
werkingen. Om deze te implementeren kan daarom het beste gebruik worden
gemaakt van een hogere programmeertaal. Naast gegevensbewerking zul
len er ook routine's geschreven moeten worden die de I/O met de hardware
verzorgen. De programmeertaal C is voor het implementeren van zowel de
data-algorithme's als de I/O-routine's het meest geschikt. De in C te schrij
ven programmatuur is, op de I/O-routine's na, onafhankelijk van de hardware
van de spraakherkenner en kan dus op een personal computer getest en ge
optimaliseerd worden.

Ad 2: Bij het testen van de vorige versie van de spraakherkenner met be
hulp van een bandopname bleek dat een tweede testsessie met dezelfde band
een andere herkenningsscore opleverde dan de eerste! Doordat de herken
ningsalgorithme's op een personal computer getest kunnen worden, kan een
scheiding aangebracht worden tussen het testen van het analoge deel en de
spraakherkennings-algorithme's. Op deze manier kan bepaald worden waar
de oorzaak ligt van het niet eenduidig zijn van de herkenningsscore. Daar
naast zal er een testmethode opgesteld moeten worden om een statistisch
verantwoorde herkenningsscore te verkrijgen.
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Ad 3: De vorige versie van de spraakherkenner onderschepte berichten van
de netbesturingspost die bedoeld waren voor het lichtnet, en stuurde deze,
na bewerking, het lichtnet op. Dit blijkt in de praktijk vrij gevoelig voor
storingen. Om dit op te lossen is gezocht naar een andere manier om de
netbesturingspost te bedienen. Een alternatieve methode maakt gebruik van
de ingang die bedoeld is voor een standaard leverbare ultrasone afstandsbe
diening. Deze afstandsbediening werkt in de praktijk goed en verwacht mag
worden dat een spraakherkenner die op deze manier met de netbesturings
post communiceert ook goed functioneert. Deze methode geeft de gebruiker
bovendien een grotere bewegingsvrijheid.

Gelet op de huidige ontwikkelingen op het gebied van neurale netwerken
lijken deze een alternatief te bieden t.o.v. van de huidige spraakherkenning
gebaseerd op algorithme's die gebruik maken van een micro-controller met
bijbehorende hardware. Middels een literatuurstudie zal bekeken moeten
worden of neurale netwerken ook in economisch opzicht toepasbaar zijn in
een spraakherkenner voor motorisch gehandicapten.

118


	Voorblad
	Samenvatting
	Summary
	Inhoud
	1. Inleiding
	2. Het spraaksignaal.
	3. LPC-analyse van een spraaksignaal.
	4. De hardware van een spraakherkenner.
	5. methoden van een spraakherkenning.
	6. Teststrategie en -resultaten.
	7. De software van de spraakherkenner.
	8. Spraakherkenning m.b.v. neurale netwerken.
	9. Conclusies en aanbevelingen.
	Referenties
	Referenties neurale netwerken.
	Bijlagen



