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SUMMARY

Title Speech recognition based on stochastic modeling of speech

production

One of the topics of research at the Electronic Circuits group (EEB)

of Eindhoven University of Technology, concerns signal processing with

digital electronic devices. To date, research has been concentrated on

speech analysis, -coding, -resynthesis and -recognition. In this

Master-thesis is reported on the first stage of research concerning

automatic speech recognition (ASR) , based on the use of Texas

Instruments digital signal processing hardware and already implemented

LPC-analysis software.

From the available literature, it was concluded that after 35 years of

ASR-research, no single system has succeeded in combining speaker

independency, real-time execution and large vocabulairy-size. To

become involved in the current research as soon as possible, an

extensive literature search was conducted.

In designing a speech recognition system, the principle of speech

modeling turns out to be a major clue. Two abundantly discussed

modeling techniques in pub lications have been studied and this

resulted in the decision to use the means of Hidden Markov Models

(HMM's) in stochastic modeling of speech.

From theory it appeared that it would be quite difficult to predict

the behaviour of HMM's, especially the connection between (physical)

speech elements and the model states. It should be possible to

understand more of this phenomenon by first conducting experiments on

a relatively simple system for isolated word recognition. In this

system discrete HMM's will be used, whereas later continuous HMM's can

be considered.



The fore-mentioned base speech recognition system is designed on the

basis of LPG-analysis and coding by reflection coeffients. The

consequence of performing isolated word recognition with discrete

HMM's is that after the LPG-analysis, word detection and

vectorquantization must be performed. Only then is it possible to

model and/or recognize speech. The system will therefor consist of 4

modules; LPG~analysis, word detection, vector quantization and

modeling/recognition.

The word detection software is implemented in TMS 32010 assembler

language, just like the already available LPG-analysis module. Some

detection level parameters had to be determined empirically by test

utterances of a group of 10 people, male as well as female. A present

re-synthesis module was used to judge the results. The module was then

tested by test utterances of a second group of people, and found to

work properly. The implemention of vector quantization and hidden

Markov modeling have been evaluated, but are not yet implemented.

The results of this research should eventually lead to the design of

more sophisticated speech recognition systems. Two possible strategies

for future research are suggested in the broad outline.



SAMENVATTING

In de vakgroep Elektronische Schakelingen (EEB) is in het kader van

signaalverwerking met digitale elektronische bouwstenen een onderzoek

gestart naar spraakverwerking, met name spraakanalyse, -codering,

-resynthese en -herkenning. Het afstudeerwerk betrof het aanvangen met

het onderzoek naar automatische spraakherkenning (ASH), gebruikmakend

van bestaande Texas Instruments digitale signaalverwerkingshardware en

al gefmplementeerde LPC-analyse van spraak.

Uit literatuurstudie bleek dat na 35 jaar onderzoek naar ASH, het nog

steeds niet mogelijk is sprekeronafhankelijkheid, realtime werking en

een grote woordenschat te combineren. Van belang voor het onderzoek

leek dan ook een bundeling van de kennis uit de literatuur op het

gebied van spraakherkenning tot nu toe, om vervolgens met het

verkregen inzicht in de problematiek een voorlopige lijn in het

onderzoek te bepalen. Dat is tot op zekere hoogte ook gebeurd.

Bij het ontwerpen van een spraakherkenningssysteem staat het principe

van modellering van spraak centraal. Zodra dit gekozen is kan het

systeem verder gespecificeerd worden. Na studie van voor- en nadelen

van twee op dit moment in de literatuur belangrijke principes, is

gekozen voor stochastische modellering van spraakproduktie, met behulp

van Hidden Markov Models (HMM's).

Het gedrag van HMM' s, en met name het verband tussen (fysische)

spraaksegmenten en modeltoestanden, bleek vanuit de theorie niet goed

genoeg te doorzien. Daarom is besloten de theoretische kennis aan te

vullen met kennis over het praktische gedrag en gebruik van HMM's met

behulp van een relatief eenvoudig spraakherkenningssysteem voor losse

woorden. In eerste instantie zullen daarin discrete HMM's gebruikt

worden en eventueel daarna continue HMM's.



Dit eerste herkenningssysteem is gespecificeerd en uitgewerkt, waarbij

de codering van het spraaksignaa1 met ref1ektiecoefficienten een

gegeven vormde. De consequentie van losse woordherkenning en

spraakmode11ering aan de hand van discrete HMM's is dat na LPG-analyse

eerst woorddetectie en vectorquantisatie moet p1aatsvinden v66rdat

mode11ering en/of herkenning van spraak kan geschieden. Het systeem

bestaat dus uit 4 modules; LPG-analyse, woorddetectie,

vectorquantisatie en mode11eringjherkenning.

Van dit basissysteem is de software voor de woorddetectie geschreven,

net a1s de LPG-analyse in TMS 32010 assembler. Enke1e parameters in

het woorddetectiea1gorithme werden empirisch bepaa1d met behu1p van

testwoorden die werden uitgesproken door een groep van 10 mensen en

die na resynthese werden beoordee1d op hun woordgrenzen. Op

soortge1ijke manier werd daarna de woorddetectiemodu1e getest met een

groep andere mensen, waarbij b1eek dat deze goed werkte. De, ook uit

de 1iteratuur bekende, vectorquantisatie en hidden Markov mode11ering

zijn beschreven en uitgewerkt, maar deze twee modules zijn nog niet

geimp1ementeerd.

De theorie zoa1s in dit vers1ag beschreven, aangevu1d met praktisch

inzicht verkregen na imp1ementatie van het voorgeste1de basissysteem

voor losse woordherkenning, moet waarschijn1ijk kunnen 1eiden tot

rea1isatie van geavanceerdere herkenningssystemen. Om de gedachten te

bepa1en is tot slot het onderzoek hiernaar twee1edig en in grote

1ijnen beschreven.
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING

Spraak herkennen is mogelijk, wij zelf doen het namelijk de hele tijd.

Vaak niet eens bewust. Als we in staat zouden zijn een machine te

bouwen die het menselijke spraakherkenningsproces zou kunnen

simuleren, dan hadden we een algemene automatische spraakherkenner. Op

dit moment, na zo'n 35 jaar onderzoek op het gebied van automatische

spraakherkenning (ASH), is dit echter nog steeds een groot probleem.

Onderzoek naar ASH kenmerkt zich nog steeds door grote beperkingen die

gebruikte spraakmodellen en computers ons opleggen, zoals bijvoorbeeld

een beperkt onderscheidingsvermogen en een beperkte woordenschat en

snelheid.

Maar waarom eigenlijk onderzoek naar een automatisch spraak

herkenningssysteem ? Daar zijn een aantal redenen en toepassingen voor

te noemen. Je kunt namelijk spraak gebruiken als middel om met een

machine te communiceren. Dat heeft een aantal voordelen :

- Het is voor de mens de meest gebruikelijke en natuurlijke manier van

communiceren.

Spraak is voor de mens het communicatiekanaal met de grootste

capaciteit, hetgeen meerdere malen is aangetoond. Zie bijvoorbeeld

Lit[13]. In een voorbeeld van de Engelse taal blijkt dat een ervaren

typist ± 18 woorden/minuut verwerkt bij gelijktijdig denken en

typen, tegenover ± 176 woorden/minuut b ij ge lij ktij dig denken en

spreken ! ([7], pag 6)

Voor communicatie met machines hoef je je handen niet meer te

gebruiken, zodat je meer tegelijkertijd kunt doen. Te denken valt

bijvoorbeeld aan kwaliteitscontrole aan de lopende band, inspreken

van een testrapport en gebruik in software-pakketten.
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- Meer machines worden toegangelijk voor lichameIijk gehandicapten.

Communicatie via spraak is mogelijk in het donker en om obstakels

heen.

- Spraak kan ook gebruikt worden om een spreker te identificeren,

waarbij het er dus om gaat wie iets zegt en niet zozeer wat hij

zegt.

Er zijn echter ook nadelen aan verbonden, die deels afhangen van de

werkwijze van een (toekomstig) systeem, maar ook in het algemeen valt

daar iets over te zeggen :

Het is mogelijk dat het systeem achtergrondgeluiden registreert. Oit

kan herkenningsfouten tot gevolg hebben en/of het systeem vertragen

als er bevestigingen nodig bIijken te zijn.

- Het is zeer moeilijk om voor een grote sprekeronafhankelijkheid te

zorgen. Als iemand het systeem wil gebruiken die qua spreken teveel

afwijkt van de manier van spreken van diegenen waarop het systeem

getraind is, zal eerst een nieuwe (aanvuIIende) trainingssessie

moeten plaatsvinden.

Uiteraard zijn nog meer toepassingen en overwegingen te geven. Het zal

echter duidelijk zijn dat onderzoek op het gebied van de

spraaktechnologie, en hier in het bij zonder spraakherkenning, voor

automatisering op veIerIei gebied zeer van belang is.

Internationaal wordt dan ook veel onderzoek op het gebied van

spraaktechnologie (o.a. spraakanalyse, -resynthese en

spraakherkenning) gedaan in diverse Iaboratoria. Ook binnen de

vakgroep Elektronische Schakelingen (EEB) wordt onderzoek gedaan op

het gebied van spraaktechnologie in het kader van digitale

signaalbewerking. Zo wordt in een promotieopdracht onderzoek gedaan
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naar verwerking van gedigitaliseerde spraak. Voorafgaande

onderzoek heeft Nij tmans ([ 12]) in zijn afstudeerproj ect

aandacht besteed aan LPG-analyse van spraak, gebruikmakend

speciale signaalprocessor, de TMS 32010.

aan dit

o.a. al

van een

Het onderzoek richt zich nu op spraakherkenning, gebruikmakend van

deze LPG-analyse. In eerste instantie zal gezocht worden naar een

principe van spraakmodellering dat goede perspectieven biedt. Hiervan

uitgaande zal een eerste spraakherkenner voor het onderzoek worden

gespecificeerd en uitgewerkt en zo mogelijk geimplementeerd. Dit met

het doel onderzoek naar geavanceerde herkenners te kunnen baseren op

de kennis en inzichten die hiermee worden opgedaan.
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HOOFDSTUK 2. CODERING VAN SPRAAK

Bij het ontwerpen van een spraakherkenner is het be1angrijk vo1doende

rekening te houden met de kenmerken en eigenschappen van spraak.

Daarom za1 eerst nader worden ingegaan op de fysica en analyse van de

produktie van spraak, en een daaruit vo1gende wijze waarop spraak

gecodeerd kan worden.

2.1. Fysica van spraakproduktie

Fysisch gezien bestaat spraak uit 1uchtdrukveranderingen, veroorzaakt

en befnv10ed door onze spraakorganen. Doordat de 1uchtstroom uit de

longen een aanta1 vernauwingen passeert, raakt deze in trilling. Deze

trilling wordt door een aanta1 eigenschappen van ons spraakkanaa1

gefi1terd, hetgeen tot uiting komt in de k1ankk1eur.

2.1.1. De spraakorganen

In figuur 2.1. zijn de meeste organen aangegeven die bij de produktie

van spraak betrokken zijn.

De be1angrijkste functies vervu11en de longen, die de 1uchtstroom

1everen, de stembanden, die de 1ucht in trilling kunnen brengen en het

spraakkanaa1 waarin resonanties kunnen optreden. Dit spraakkanaa1

wordt gevormd door de ruimte boven het strottehoofd, de mondkee1ho1te

en de neusho1te. De neusho1te kan door midde1 van het zacht geheme1te

in open verbinding worden gebracht met de mondkee1ho1te. Met behu1p

van een groot aanta1 spiergroepen kunnen a1 deze organen gerege1d

worden.
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Figuur 2.1. De spraakorganen.

2.1.2 stemgeving
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Als primaire geluidsbron kan het strottehoofd worden aangemerkt. Bij

het stemgeven wordt de lucht uit de longen door de stembanden in het

strottehoofd geperst, die zich in dat geval bijna gesloten hebben

zodat er een nauwe spleet onstaat. Doordat er een relatief sterke

luchtstroom door deze nauwe spleet wordt geperst, onstaat er een

trilling van de stembanden, zodat deze zich beurtelings openen en

sluiten, hetgeen de periodieke luchtdrukvariatie tot gevolg heeft.
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1uchtdrukvariatie, en dus van de

stembandtri11ing, bepaa1t de toonhoogte van het spraakge1uid. Bij een

mannenstem varieert de toonhoogte bij het spreken ongeveer tussen de

80 en 200 Hz en bij een vrouwenstem tussen de 200 en 400 Hz. De

golfvorm van het bronge1uid zoa1s dat bij k1inkers eruit ziet v66r

vervorming door het spraakkanaa1 is in figuur 2.2 weergegeven.

z
w TQ

Z w- %
~ Z
::» w
a: w
Q w
~ e%
to) C
::» a:
.... t:

m
a:
c -5 0 5 '0 '5 20

TIJD IN ms

Figuur 2.2. Golfvorm van geluid ontstaan door trillende stembanden.

Deze golfvorm b1ijkt bij nadere beschouwing een bij benadering

driehoekig ver100p te hebben, zodat er dus ook hogere harmonische

componenten worden opgewekt. Oe omhu11ende van het spectrum heeft

ongeveer een he11ing van -12 dB/Octaaf.

2.1.3 Articulatie

Het adaptief fi1teren van het opgewekte bronsignaa1 door het

spraakkanaa1 noemen we articu1eren. Oit is moge1ijk doordat we de vorm

van het spraakkanaa1 continu kunnen veranderen. Oit spraakkanaa1

bestaat uit de he1e ruimte boven het strottehoofd met inbegrip van de

neusho1te.
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Het veranderen van de vorm van het spraakkanaa1, het articu1eren,

gebeurt voorname1ijk door de tong, het bewegen met de onderkaak, de

stand van de 1ippen, en de positie van strottehoofd en zacht

geheme1te.

Zo wordt bij de laal in "zaa1" het spraakkanaa1 wij der door de

onderkaak te 1aten zakken. Bij de zogenaamde nasa1e medek1inkers wordt

de neusho1te in open verbinding gebracht met de mondkee1ho1te door het

zacht geheme1te te 1aten zakken. Voorbee1den van nasa1e medek1inkers

zijn Iml en In/.

Het spraakkanaa1 heeft echter beha1ve het 'vormen' van het

ge1uidsspectrum. ook nog een andere functie bij het produceren van

spraak. Bij het bijna gehee1 afs1uiten van het kanaa1, door

bijvoorbee1d de tong, za1 de 1uchtstroom in zodanige werve1ing geraken

dat ruis wordt waargenomen. Het spraakkanaa1 kan dus ook een tweede

moge1ijke ge1uidsbron zijn. Deze ge1uidsbron wordt over het a1gemeen

gebruikt bij p10fk1anken en wrijfk1anken.

De p10fk1anken kenmerken zich door een vo11edige afs1uiting van het

kanaa1 gedurende ongeveer 100 msec, gevo1gd door een weinig openen

van het kanaa1, waardoor de zich verzame1de 1ucht met sterke

werve1ingen in een 'p10f' ontsnapt. Hierbij ontstaat (a11een) een

ruisge1uid. Gedurende de periode van tota1e afs1uiting ontstaat er

geen enke1 ge1uid, dus ook geen bronge1uid vanuit het strottehoofd.

Voorbee1den van p10fk1anken zijn Ip/, ItI en /k/, zoa1s in "spraak".

Ook z~Jn er p10fk1anken waarbij gedurende de periode van tota1e

afs1uiting van het spraakkanaa1 de stembanden we1 tri11en, hetgeen

zacht hoorbaar is. Voorbee1den van deze stemhebbende p10fk1anken zijn

Ig/, /hI en Id/. In figuur 2.3 zijn voorbee1den gegeven van uitspraken

van zowe1 stem10ze a1s stemhebbende p10fk1anken.
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Figuur 2.3. Voorbeelden van stemhebbende en stemloze plofklanken.

Een andere categorie klanken waarbij het spraakkanaal tevens als

geluidsbron optreedt, wordt gevormd door de wrijfklanken. Daarbij is

er sprake van een zeer kleine opening in het spraakkanaal, gepaard

gaand met een geleidelijke inzet van de luchtstroom, hetgeen wordt

waargenomen als in intensiteit toenemende ruis. Bij de stemloze

wrijfklanken worden de stembanden niet gebruikt. Voorbeelden van

stemloze wrijfklanken zijn lsi en IfI . Bij de stemhebbende

wrijfklanken is echter wel sprake van twee brongeluiden, waar dus net

als bij de stemhebbende plofklanken de ook stembanden trillen.

Stemhebbende wrijfklanken zijn Izl en Iv/. In figuur 2.4. zijn hiervan

voorbeelden gegeven.
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Figuur 2.4. Stemhebbende wrijfklanken.

2.2. Bron-filter model

Het is mogelijk de spraakproduktie te beschrijven met het zogenaamde

bron-filter model. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat spraak

te produceren is met een cascade-schakeling van nader te omschrijven

onafhankelijke elementen.

Uit het voorafgaande is duidelijk dat bij de vorming van een klank er

een brongeluid wordt geproduceerd door trilling van de stembanden,

wervelingen in het spraakkanaal of een combinatie daarvan. De

spectraal omhullende van een klank wordt verder bepaald door de

akoestische filtereigenschappen van het spraakkanaal. Uit onderzoek is

gebleken dat de uitstraling bij de mondopening ook invloed heeft op

deze spectraal omhullende. Deze bedraagt ongeveer +6 dB/Octaaf. In

figuur 2.5. is aan de hand van dit bron-filter model schematisch de

produktie van een klinker weergegeven.
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Figuur 2.5. Schematische voorstelling van de produktie van een

klinker volgens het bron-filter model.

In het spectrum van het bronge1uid is de toonhoogte terug te vinden

a1s de afstand tussen de hogere harmonischen.

am een k1ank te produceren in het bron-fi1ter model, moet een keuze

gemaakt worden uit de twee moge1ijke bronge1uiden, stembandtri11ing

(Voiced) of ruis (Unvoiced). Dit bronge1uid vormt de input van het

filter (In figuur 2.6. een cascade-schake1ing van tweede orde fi1ter

secties) dat een aanta1 effecten voor z'n rekening neemt. Die zijn :

- Het afnemen met 12 dB/octaaf van de spectraa1 omhu11ende van de

stembandtri11ing ingeva1 van een stemhebbende k1ank.

- De variabe1e akoestische fi1terwerking van het spraakkanaa1.

De uitstraling bij de mondopening, te

overdrachtsfunctie van +6 dB/Octaaf.

beschrijven met een

Mede hierdoor moe ten beide bronnen een v1ak spectrum hebben. Stemgeven

gebeurt met een bron waarvan dit spectrum bestaat uit periodieke

impu1sen met herha1ingsfrequentie FO. FO is gedefinieerd a1s de
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toonhoogte in Hz. Bij een stemloze klank wordt het brongeluid

gegenereerd door een ruisbron met een vlak spectrum. In figuur 2.6. is

het bron-filtermodel voor spraakproduktie weergegeven.

F2~ ••• Fk~

----~-I
I
I luid-I/- I spreker
I

___ --..J

I
I
L _

filter

Fo VUV G

:~t--
:I ruis r-- I
L .J

bron

Figuur 2.6. Bron-filter model voor spraakproduktie. De

VoicedjUnvoiced-parameter (VUV) geeft san welke bron geselecteerd is.

G is een vers terkingsfac tor , en de parameters van iedere 2
8

-orde

filtersectie zijn sangeduid met afstemfrequentie F en bandbreedte B .
k k

Met behulp van dit model kan spraak beschreven worden aan de hand van

slechts enkele parameters per spraaksegment. Immers, stel dat een

spraakklank gesplitst kan worden in een aantal stationaire segmenten.

Die kunnen ieder op hun beurt beschreven worden door een waarde voor

VUV, G en de F en B parameters van de filtersecties.
k k

Dit betekent dat dit bron-filter model gebruikt kan worden om op

spraak datareductie toe te passen. Een voorbeeld. Veronderstellen we

voor spraak een bandbreedte van 5 kHz (f - 10 kHz) en delen we het
s

tij dsignaal op in segmenten van 25 msec die ieder worden beschreven

door 10 coefficienten. Per coefficient nemen we 10 bits, dan wordt de

bitrate met de zojuist genoemde methode 4 kbit/sec. Bij het 'gewoon'

nemen van spraaksampels (f - 10 kHz), gecodeerd met 10 bits, wordt
s

de bitrate dan 100 kbit/sec !

Een nadeel aan dit model is dat het niet mogelijk is een klank te

beschrijven waarbij beide brongeluiden tegelijk worden gebruikt, zoals

nodig zou zijn bij bijvoorbeeld een stemhebbende wrijfklank als /z/.
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Echter bij spraak-syntheseonderzoek is gebleken dat de fout die

hierdoor bij de beschrijving van zo'n spraaksegment ontstaat, niet

storend is. Ook wordt een fout gemaakt bij het kiezen van de

segmentlengte. Zoals bijvoorbeeld bij plofklanken, aangezien in zo'n

segment het signaal verre van stationair is !

Het bron-filter model vormt de basis voor veel spraak-analysemethoden,

waarin op verschillende manieren de parameters van dit model worden

bepaald.

2.3. Spraakanalyse

Bij de analyse van spraak is het de bedoeling de parameters van het

bron-filter model te bepalen als functie van de tijd. Dit geeft dus

een compacte beschrijving van het spraaksignaal, doordat in feite een

analyse van de spraakproduktie plaatsvindt. Het spraaksignaal wordt

opgedeeld in segmenten van een bepaalde tij dsduur waarbinnen het

signaal verondersteld wordt stationair te zijn. Zoals al eerder

vermeld is dat niet altijd juist, bijvoorbeeld bij plofklanken. De te

berekenen parameters zijn een beschrijving van de energie,

filtercoefficienten, stemhebbend/stemloosheid en toonhoogte ingeval

van stemhebbendheid.

Niet al deze parameters zijn van groot belang bij spraakherkenning.

Van groot belang zijn weI de filtercoefficienten, die de akoestische

eigenschappen van het spraakkanaal beschrijven. Een methode om deze te

bepalen is de Linear Predictive Goding techniek (LPG-analyse).

2.3.1. principe LPC-analyse

Het principe van de LPG-analyse is vrij eenvoudig te omschrijven. Het

filter in het bron-filter model heet nu synthesefilter. Het

analysefilter is de inverse hiervan. Het spraaksignaal wordt als input
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gebruikt voor het analysefilter . Dit analysefilter is een adaptief

filter waarvan de coefficienten voor ieder segment opnieuw worden

berekend, en weI zodanig dat het uitgangssignaal een vlak spectrum

krijgt. Dit uitgangssignaal wordt het errorsignaal genoemd. De keuze

van het type analysefilter dat wordt gebruikt is in principe vrij.

Stel we nemen een 10· -orde ana1ysefilter. In figuur 2.7. is dan een

voorbee1d van de frequentiekarakteristiek van dit filter weergegeven.

input S(z)

i :~sn ~j
:: 0 ~

i-I :::
1_, iII 1...-__---1

011101.110111 OSII~1I

t (ms) f (kHz)

~:D~~
1:c=Ji

o II 10 1.1 10 III Ol...-S-I-'-~-lll

t (liS) f (kHz)

analysefilter A(z)

'll
fal
i........
!
O'-S-I-'-~~II

f (kHz)

tl
fa!
i....
11--_---'

o I •• ~ 1
f (kHz)

output E(z)

en 'll

~ :c=J~
1:c=Jj

o 1 so 1.1 10 III O'--S-,--,-~-lll

t (ms) f (kHz)

en Vi

~:CJ~
i:CJ 11--_--1

01101.110111 OS"~II

t (liS) f (kHz)

Figuur 2.7. Voorbeeld van de frequentiekarakteristiek van een lO·-orde

analysefilter, berekend voor een stemhebbend ingangssignaal (boven) en

een stemloos ingangssignaal (onder), zodanig dat het spectrum van het

errorsignaal aan de uitgang van dit filter (bij benadering) vlak is

geworden.

Ui t de berekende coefficienten van het ana1ysefil ter en de andere

parameters van het bron-filter model kan het spraaksignaa1 ook weer

worden teruggewonnen.
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Ste1 dat een ana1ysefilter een overdracht A(z) heeft (A(z) varieert

per segment). We berekenen daaruit vervo1gens de overdracht
-1

H(z)=A(z) van het synthesefilter. We kiezen nu een van de twee

moge1ijke bronge1uiden (met v1ak spectrum) van het bron-fi1ter model,

bepaa1d door de VuV-parameter per segment. Dit bronge1uid is bij

(re-)synthese het ingangssignaa1 voor het berekende resynthese filter,

dat dus grotendee1s equivalent is aan het spraakkanaa1. De uitgang van

dit resynthesefilter is dan weer het oorspronke1ijke spraaksignaa1!

Zie ook figuur 2.8.

~:mil~
!:C:::J i

o • ID 18 8l III 01--.-.-.-.-:1'.

'8
~q

i....
i'--__---'

o I I •• 1

f (kHz)

synthesefilter

H(z) =1/A(z)

~:d2~
!~C=J i I--_--J

01101810111 0.1 •• 1

t (ms) f (kHz)

figuur 2.8. Voorbeeld van de frequentiekarakteristiek van het

resynthesefilter, verkregen door de inverse te berekenen van het

analysefilter in figuur 2.7. Het errorsignaal e als input zou exact
n

het oorspronkelijke spraaksignaal leveren. Bij gebruik van een

pulsreeks un' zoals in het bron-filter model, onstaat er een

synthetisch spraaksignaal s' (rechts onder), waarvan de spectraal
n

omhullende het oorspronkelijke spraaksignaal benadert.
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2.3.2. Analyse-filter

Door Eren, [3], is gekeken naar de LPC-analyse tecbniek. Bij bet

analyseren worden de coefficienten van bet analysefilter zodanig

bepaald dat met een lineaire combinatie van een aantal voorgaande

samples bet volgende sample zou kunnen worden voorspeld. De

filterstructuur die bij gebruikt is gegeven in figuur 2.9 .

$(Z)

• nalysefilter A(z)
r- - - -- - --,
I I

I
I
I
I

I
I,
I

I x I
L J

II

.". 8" + Eak S".kk.'
E(z)= A(z)·$(z)

II
A(z) • 1 • I:akz-llk.,

Figuur 2.9. Digitaal Me-orde analysefilter.

Hierbij geldt voor bet uitgangssignaal e
n

(2.1)

en voor de 'voorspelling' van bet volgende sample sn'

s
n

(2.2)
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Nu voIgt uit (2.1) en (2.2)

e
n

s - s
n n

(2.3)

Deze e is dus de fout tussen de op grond van vorige samples
n

voorspelde waarde van s en de daadwerkelijke waarde van s . Om dezen n
fout te minimaliseren wordt de energie van het signaal gevormd door

waarden van en geminimaliseerd, met de coefficienten ~ als

parameters. (Uit literatuur blijkt dat het spectrum van dit

errorsignaal dan vlak is, hetgeen ook gewenst is, zie par 2.4.1). Het

bepalen van deze coefficienten is zowel in [3] als [12] beschreven, en

daar zal nu niet op in worden gegaan.

Bij het bepalen van deze coefficienten, die dus het filter in figuur

2.9. bepalen, wordt door het gebruikte Levinson/Durbin algoritme ook

een andere set parameters k
i

, vaak reflektiecoefficienten genoemd, als

tussenresultaat berekend. Deze hebben als bijzondere eigenschap dat

Ikil < 1. Deze set parameters beschrijft echter volledig een

latticefilter met dezelfde karakteristiek als het transversaal filter

van figuur 2.9. De reflektiecoefficienten kunnen dus ook worden

beschouwd als beschrijvende parameters van het analysefilter.

Het grote voordeel van dit latticefilter is dat de realisatie van dit

filter gepaard gaat met een betere numerieke stabiliteit dan bij het

transversaalfilter. In [12] wordt aangeven hoe de

reflektiecoefficienten direct worden berekend met behulp van het

Schur-algoritme. Zonder nog gebruik te hoeven maken van de

coefficienten ~ is uit de ingangssamples sn het errorsignaal te

berekenen. Een nadeel van het gebruik van dit lattice analysefilter is

dat het meer rekenwerk eist dan het transversaalfilter. Maar gezien de

betere numerieke stabiliteit heeft Nijtmans ([12]) besloten het

latticefilter als analysefilter te gaan gebruiken.
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Ter illustratie kan het latticefilter ook worden gezien als het

elektrisch model voor een verliesvrij e akoestische buis, zie figuur

2.10.

mondopening

5 7
10

Figuur 2.10. Akoestische buis bestaande uit M de1en (Voorbee1d M=10)

a1s schematische voorste11ing van het spraakkanaa1.

Deze buis bestaat uit M stukken, waarvan de doorsnede trapsgewij s

varieert. Op de overgangen wordt een gedeel te van de akoestische

energie gereflekteerd, hetgeen door de reflektiecoefficienten wordt

beschreven. Deze buis kan gezien worden als een ruw model voor het

spraakkanaal.

2.3.3. Spraakcodering

Het spraaksignaal kan met behulp van de LPC-analyse techniek dus

beschreven worden door per spraaksegment een set

reflektiecoefficienten te berekenen als fil tercoefficienten in het

bron-filter model, naast de al eerder genoemde andere parameters als

toonhoogte etc.

Door Nijtmans ([12]) is de LPC-analyse (en -resynthese) met behulp van

latticefilters gerealiseerd. Daartoe is een TMS 32010 signal processor

gebruikt, passend in het geheel van een Texas Instruments Analog
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Interface Board en Evaluation Module-board. Voor een beschrijving en

het gebruik van deze hardware verwijs ik naar [12] en [18] tim [21].

De bandbreedte van het spraaksignaal wordt beperkt tot 5 kHz door een

laagdoorlaatfilter. Dat betekent dat een sample-frequentie van 10 kHz

voldoende is om het signaal goed te beschrijven. Software-matig moet

de segmentgrootte worden aangegeven, met de beperking dat deze tussen

de 80 en 512 samples moet liggen.

Niet aIle in paragraaf 2.2 besproken parameters worden nog bepaald,

maar aIleen de reflektiecoefficienten en de gemiddelde amplitude per

segment. Om het bepalen van de toonhoogte in eerste instantie te

omzeilen, wordt het errorsignaal weer als inputsignaal gebruikt bij

eventuele resynthese. De VoicedfUnvoiced parameter is dus ook nog niet

van belang.

Voor spraakherkenning zijn in eerste instantie aIleen de

reflektiecoeffienten van belang, aangezien daar een groot gedeelte van

de spraakinformatie door gedragen wordt. De bepaling van de

reflektiecoefficienten is dan ook een gegeven waarop het onderzoek

naar spraakherkenning wordt gebaseerd.
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HOOFDSTUK 3. SPRAAKHERKENNING

Uit de literatuur zijn verschillende principes van spraakherkenning

bekend, die voor een groot gedeel te bepaald worden door de wij ze

waarop spraak, of beter de spraakproduktie, gemodelleerd wordt. De op

dit moment belangrijksten zullen besproken worden, waarna hieruit een

keuze wordt gemaakt voor nader onderzoek . Bij het maken van deze

keuze zal naar een aantal aspecten gekeken worden die als

randvoorwaarden beschouwd worden bij dit onderzoek. Belangrijkste

randvoorwaarden zijn:

- Real-time herkenning mogelijk

- Spreker-onafhankelijkheid

- Grote woordenschat

- Verbonden spraakherkenning mogelijk

- Goede herkenningsscore

Op basis van het gekozen principe zal dan een eerste

spraakherkenningssysteem in het onderzoek worden beschreven. Hierbij

zal nog niet gekeken worden naar een eventuele opsplitsing van

spraakherkenning op diverse hierarchische niveau's waarbij expliciet

gebruik wordt gemaakt van fonologische, syntactische en semantische

kennis. Voorlopig zal alleen naar spraakherkenning op "woord" -niveau

worden gekeken. Het begrip "woord" moet hierbij zeer ruim worden

genomen zoals ook later zal blijken.
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3.1. Menselijke spraakherkenning

Voordat naar herkennings-"machines" en diens werking za1 worden

gekeken, eerst iets over mense1ijke spraakherkenning. De mens b1ijkt

in staat een grote variatie in spraakk1anken te kunnen terugvoeren tot

een rij van woorden, waar over het a1gemeen ntege1ijkertij d" een

betekenis aan wordt toegevoegd. Zonder het kunnen toevoegen van een

betekenis aan hetgeen we horen, b1ijkt het herkennen voor ons vaak

moeilijk.

Om nu een idee te krij gen van het mense1ijk vermogen om spraak te

herkennen, zijn ooit 4 experimenten gedaan, waarbij iedere keer 10

vrouwen en 10 mannen in wi11ekeurige vo1gorde losse woorden

uitspraken. Iedere test onderscheidde zich door de grootte van de

gebruikte vocabu1aire, varierend van 50 tot 26000 (zie ook [7], pag

557). Bepaa1d werd het aanta1 fout herkende woorden, gemidde1d over

een groot aanta1 1uisteraars. De resu1taten zijn in tabe1 3.1.

weergegeven.

Tabe1 3.1. Mense1ijke herkenningsscore bij sprekeronafhanke1ijke losse

woord herkenning.

Vocabu1air grootte

# woorden

50

120

1500

26000

Perc. fouten herkenningsfout verwerping

i i i

1.0 1.0 0.0

0.8 0.8 0.0

1.2 1.2 0.0

2.3 1.8 0.5

Hierbij b1eek dat het spreken door een man of vrouw geen inv10ed had

op de herkenningsscores. We zien aan de resu1taten van tabe1 3.1. dat

er fouten optreden bij spraakherkenning door mensen, maar dat dit
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percentage erg gering is. Het feit dat bij k1eine vocabu1aires nog

steeds fouten worden gemaakt komt waarschijn1ijk doordat hierin de

normaa1 meest frequent gebruikte woorden zitten, die vaak kort zijn en

daardoor wat moei1ijker te herkennen.

Merk op dat het bij deze test losse woorden betrof, zodat eniger1ei

achtergrondkennis, die bij verbonden spraakherkenning een grote ro1

spee1t, hier geen inv10ed op de scores kon hebben.

Hoewe1 geen resu1taten bekend zlJn van herkenning door verschi11ende

herkenningsmachines van woorden uit deze1fde vocabu1aires, kan tabe1

3.1. later toch een ondersteuning zijn bij het beoorde1en van hun

herkenningsscores.

3.2. Template Matching

Een techniek die a1 geruime tijd gebruikt wordt voor spraakherkenning

is template matching (TM). Hierbij wordt een (onbekende) uitspraak

verge1eken met een set van zogenaamde templates. Zo'n template is een

set van parameters die een bepaa1de k1ank, vaak een woord,

representeert. Door meerdere ui tspraken van een woord te combineren

kan een rede1ijke universe1e template worden verkregen. Het maken van

een set templates gebeurt tijdens een trainingsfase. Door hierin

ui tspraken van meerdere sprekers te gebruiken kan ze1fs een minder

sprekerafhanke1ijke set ontstaan. In figuur 3.1. is een b10kschema

gegeven dat het TM-principe weergeeft.

Bij het herkennen wordt een uitspraak met iedere template verge1eken.

Met behu1p van een bepaa1de afstandsmaat wordt de 'afstand' tussen de

onbekende uitspraak en ieder template berekend. De template met de

k1einste afstand wordt dan vervo1gens veronderste1d een representatie

te zijn van de gedane uitspraak.
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Trainingssignaal
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Figuur 3.1. B10kschema spraakherkenner gebaseerd op Template-Hatching.

Het berekenen van deze afstand levert weinig bruikbare resultaten op

indien de spraakuiting niet op een of andere manier in tijd

genormaliseerd kan worden. Door relatief grote verschillen in

bijvoorbeeld spreeksnelheid zal zonder tijdnormalisatie of

tijdaanpassing het moeilijk worden een template te vinden dat binnen

redelijke grenzen lijkt op de te herkennen spraakuiting.

Een methode die goede resultaten oplevert voor tij dnormalisatie is

Dynamic Time Warping (DTW). In het kort komt deze methode erop neer

dat er een optimaal pad (zie figuur 3.2.) wordt bepaald, zodanig dat

de cumulatieve afstand tussen de templatesegmenten en de

spraakuitingssegmenten wordt geminimaliseerd. Aangezien een

spraaksegment na LPC-analyse gecodeerd is in een vector ~t' bestaande

uit K reflektiecoefficienten, kan de segment-afstandsmaat d(i,j) als

volgt worden gedefinieerd

K

d(i,j) - I
k-1

R.(k) - X.(k) I
1. J

,met bv. K-10

R
i

- ref.segment

(3.1.)
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Het referentiepatroon dat de k1einste cumu1atieve afstand 1evert wordt

toegewezen aan de onbekende spraakuiting. Zie ook [2], pag 145 e.v. en

[11] pag 55 e.v.

Om verbonden spraakherkenning moge1ijk te maken moet bij gebruik van

template matching (TM) eerst een segmentatie p1aats vinden om woorden

te scheiden. Door het vaak ontbreken van natuur1ijke pauzes tussen

woorden is het bijna onmoge1ijk dit goed te doen zonder aanvu11ende

informatie. Verruiming van het begrip 'woord' tot k1einere

gemakke1ijker te scheiden eenheden zoa1s fonemen, difonen, trifonen,

in het systeem kan een op1ossing zijn. In figuur 3.3. zijn schematisch

voorbee1den gegeven van fonemen, difonen en trifonen.

Tijd i

/"
V

i/.-
~

/,., .....
V

V

r" ""'- - ..... ....
~

1/-.r---Ioo.

10

5

\ J \ / ~ V, I , J \ Ij

I'- ". ./
l'-l.i

Referentie-

patroon

5 10 15 20
Tijd j-

Spraakuiting

Figuur 3.2. Schematisch voorbeeld van tijdaanpassing. Horizontaal

het spraakuitingspatroon, verticaal een referentiepatroon.



- 24 -

In [4] wordt beschreven hoe op grond van correlatie-berekeningen

difonen automatisch van elkaar gescheiden kunnen worden. Gebruik van

bijvoorbeeld difonen als woordeenheden betekent dat de templates

referentiepatronen worden voor difonen en dat de output van de

herkenner een rij van difonen zal opleveren, en (nog) geen taalkundige

woordeenheden. Om daarna tot taalkundige woordeenheden te komen is dus

op hogere niveau's syntactische en semantische kennis nodig. Gebruik

van deze kennis is echter geen garantie dat in alle gevallen de

woordeenheden goed tot taalkundige woorden worden geformeerd

Bijvoorbeeld in de reeks "vannachtisdevorstingevallen" is aanvullende

kennis nodig om de woordgrenzen goed te plaatsen.

Ook kunnen er bij template matching slechte herkenningsscores ontstaan

indien geen rekening wordt gehouden met coarticulatie. Dit is het

verschijnsel dat een spraakklank ook beinvloed wordt door de klank die

er onmiddelijk aan vooraf gaat en erna komt. Hierdoor kan bij gebruik

van fonemen als woordeenheden grote verschillen tussen een template en

een spraaksegment ontstaan, terwij 1 ze hetzelfde foneem

vertegenwoordigen.

Het gebruik van difonen of trifonen als woordeenheden kan dit effect

echter grotendeels elimineren omdat het coarticulatieverschijnsel dan

impliciet in de woordeenheden voorkomt.

Real-time implementatie wordt bij een TM-georienteerd systeem

bemoeilijkt door het feit dat het DTW-algoritme pas kan worden gestart

als het hele woord geanalyseerd is. Een implementatie met de SP-1000

spraakanalyse-chip (11] laat dit zien. Bovendien moet DTW bij ieder

referentiepatroon opnieuw worden uitgevoerd, zodat bij een grote

woordenschat zeer veel rekencapaciteit wordt geeist.
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F U S T

Fonemen F CE S T

Difonen #F I F CE I CE s I S T I T#

1 1 1 1
midden midden midden direct voor

van f van van IS de plof

midden midden midden

van f van ce van l5

1 1 1
Trifonen #F CE I I F CE S I a: S T I I S T #

1 1 1
midden midden direct voor

van ce van IS de plof

Figuur 3.3. Voorbeelden van gebruikte afspraken voor fonemen, difonen

en trifonen. Ret teken # staat voor stilte.

Verder b1ijkt uit 1iteratuur dat de score bij losse woord herkennning

± 98 % is bij k1eine vocabu1aires (10 woorden) en sterk afneemt bij

grotere vocabu1aires.

3.3. Hidden Markov Models

Een andere techniek die steeds meer gebruikt wordt voor

spraakherkenning, is gebaseerd op stochastische mode11ering van spraak

met behu1p van Hidden Markov Models (HMM' s). Deze HMM's zijn onder

meer ontstaan uit de vraag hoe een in tijd varierend signaa1

gemode11eerd kan worden. Een spraaksignaa1 kan gezien worden a1s te

z1Jn opgebouwd uit segmenten die kort en quasi-stationair zijn,

waarbij ieder segment een duidelijk verband heeft met zijn
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onmiddellijke voorganger. Met een HHM blijkt een spraaksignaal in

principe beschreven te kunnen worden. \\Tat is nu een Hidden Markov

Model?

Een HMM bestaat uit een dubbel stochastisch proces, waarbij een proces

niet kan worden waargenomen (hidden), maar zijn invloed doet gelden op

het andere proces dat wordt waargenomen door middel van een rij

uitgangssymbolen die het produceert. Oit kan als equivalent gezien

worden van een stroom van klankcodes in de menselijke hersenen

(verborgen proces) en de luchtdrukvariaties die kunnen worden

geregistreerd (te observeren proces).

Modellering met een HMM zal nu duidelijk worden gemaakt in een

voorbeeld met vazen met gekleurde ballen, zoals in de stochastische

signaaltheorie gebruikelijk lijkt te zijn ... Stelt u zich voor dat

achter een scherm N vazen staan opgesteld, echter niet zichtbaar voor

u. In ieder van die vazen bevindt zich een verzameling ballen van M

verschillende kleuren, de verdeling wisselt per vaas.

Een persoon achter het scherm neemt nu steeds een bal uit een voor u

onbekende vaas en laat u deze zien. Oaarna wordt de bal weer

teruggelegd in de vaas waar hij uit kwam. Na een hele serie van

getoonde ballen wordt u gevraagd om de kansverdeling van de kleur van

de ballen per vaas te bepalen, alsmede de regels waardoor de selectie

van de vazen werd bepaald en de specifieke volgorde van vazen waaruit

de ballen werden getoond. Oit alles onder de veronderstelling dat

iedere selectie van een vaas afhankelijk is van de vorige vaas waaruit

een bal genomen werd. Een experiment zou als volgt kunnen verlopen :

Klok tijd

Vaas (verborgen)

Kleur (observeren)

123 T
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Het experiment in het voorbee1d is met behu1p van een HMM te

beschrijven. Er za1 op dit moment nog niet in detail worden getreden,

maar in het kort za1 worden aangegeven hoe het experiment met een HMM

is te mode11eren.

In dit voorbee1d bestaat het verborgen proces uit de vo1gorde van

gekozen vazen, en de k1euren van de ba11en bepa1en het proces dat

geobserveerd wordt. Hierbij corresponderen de vazen met de toestanden

ql' q2' q3' ... , qN' van een HMM (Zie ook figuur 3.4.). De verzame1ing

k1euren komt overeen met de set van gekozen e1ementaire woordeenheden

e
1 '

e
2 '

... , e
H'

en de rij k1euren komt overeen met een rij

observaties 0 - 0
1 '

0
2 '

... , 0
t'

... , O. Verder ge1dt dat iedere 0 E
T t

E, met E - ( e
1 '

e
2 '

... , e ) .
H

De voortgang van het verborgen proces wordt bepaa1d door de

toestands-overgangsmatrix A - [aij]NxN met

a ij - P( qJ op t+1 I qi op t ) (3.1)

A bepaa1t in het voorbee1d dus de rege1s waarmee de vazen gese1ecteerd

worden. Het "observatie proces" wordt beschreven met de symboo1

waarschijnlijkheidsmatrix B - [bjk]NxM ' met

b - P ( e op t I qJ' op t )jk k
(3.2)

In het voorbee1d bepaa1t B dus de kans dat een ba1 met een bepaa1de

k1eur uit een bepaa1de vaas gehaa1d wordt. Indien 0
t

vervo1g in p1aats van b ,b (0 ) gebruikt worden.
jk j t

za1 in het

In het gegeven voorbee1d was er sprake van een eindige set van M

k1euren, we spreken bij mode11ering dan van een (Discreet) Hidden

Markov Model. Was de k1eurenset echter zodanig dat a11e k1euren uit

een bepaa1d continu spec trum kwamen,

Continuous Hidden Markov Model

dan was voor mode11ering

(CHHM) gebruikt, waarbij

een

de
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rijvectoren van B nu ieder een multi-variabele continue kansverdeling

beschrijven. Het aantal variabelen in zo'n kansverdeling wordt bepaald

door het aantal reflektiecoefficienten per analysevector.

a = 1
44

b
4

(0)

Figuur 3.4. Hidden Markov Model, met 4 toestanden (N-4). In de meest

algemene vorm zou iedere toestand vanuit iedere andere te bereiken

zijn. Het model hier behoort tot de zgn. Left- to-Right klasse, die

erg geschikt blijkt te zijn voor toepassing bij spraakherkenning.

In het voorbeeld bleek het de bedoeling te zijn om uit de waargenomen

rij kleuren 0 de matrices A en B te bepalen. Deze matrices staan

centraal bij het bepalen van p(OIA), waarbij A staat voor het totale

HMM, A (lI',A,B), 11' - initiele toestandswaarschijnlijkheids-vector.

Dit is de kans dat een gegeven model A een geobserveerde rij 0 zou

hebben geproduceerd.

Stel nu dat meerdere mogelijke rijen 0 (bv. van kleuren) ieder

gemodelleerd zijn met een HMM. Hierbij heeft iedere kleurvolgorde een

eigen betekenis. Met de kans p(OIA), berekend voor een 0 met nog

onbekende betekenis en ieder gegeven model, kan uit de set modellen
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een best mogelijke keuze gemaakt worden voor het model dat de

onbekende reeks 0 waarschijnlijk zou kunnen hebben geproduceerd. Dan

wordt in het algemeen de informatie die dat model draagt toegewezen

aan O. Dat betekent weI dat ieder model eerst "getraind" moet worden,

waarbij o.a. de matrices A en B zo goed mogelijk worden bepaald. Dat

komt dus neer op parameterschatting.

Een optie hierbij is dat training ook nog kan plaatsvinden tijdens het

toetsen van 0 aan ieder model (Als 0 een rij vectoren van

spraaksegmenten zou zijn, kan dit toetsen als spraakherkenning worden

gezien). Een nodige voorwaarde voor aanpassing van modelparameters

tij dens het herkennen is dat P(O I>.) groter dan een bepaalde (hoge)

drempel moet zijn.

Om HMM's bij spraakherkenning te gebruiken zullen een groot aantal

beslissingen genomen moeten worden, hetgeen het maken van een goede

keuze moeilijk maakt. Bijvoorbeeld, het aantal toestanden dat per

model wordt gebruikt is onbepaald, maar blijkt grote invloed te hebben

op de werking van een herkenner. Regels zijn daar tot nu toe echter

nauwelijks van bekend.

In principe is het mogelijk verbonden spraak, zonder segmentatie in

woorden, te herkennen door een netwerk van kleinere HMM's samen te

stellen. Ieder van deze basis HMM's zou dan als woordeenheid kunnen

gaan fungeren. In het ontwerpen van een dergelijk model zijn veel

vrijheidsgraden aanwezig wat betreft de structuur. Verder is het te

verwachten dat zo'n netwerk (Zie figuur 3.5.) een erg lange

trainingsfase vereist, maar waarbij weI tijdens het trainen impliciet

kennis van syntaxis en semantiek in het model wordt gebracht.

Het aanpassen van modelparameters (o.a. de matrices A en B) tijdens

het herkennen is in theorie mogelijk, maar zal gezien de te verwachten

complexe modelstructuur nauwelijks real-time uit te voeren zijn.

Uitsluitsel daarover zal echter slechts door vergaand onderzoek in
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deze richting gegeven kunnen worden.

Opgemerkt moet worden dat een dergelijk systeem om een grote

woordenschat (zinsschat?) aan te kunnen, erg groot kan worden.

Sprekeronafhankelijkheid wordt hier uitsluitend bepaald door de

grootte van het scala aan mensen dat het systeem "traint", en behoort

dus zeker tot de mogelijkheden. Over herkenningsscores valt op dit

weinig te zeggen aangezien mij geen resultaten van een dergelijk

systeem bekend zijn.

Vz

Wz •••

··0
£.B)

Figuur 3.5. Hidden Markov Models in een netwerkstructuur dat op hoger

(dan woord- )niveau spraak modelleert en verbonden spraakherkenning

zonder segmentatie mogelijk maakt.

Een alternatief voor het samenstellen van een netwerk van basis HMM's

is voor ieder te herkennen woordeenheid een HMM te nemen en deze te

gebruiken in een systeem volgens het principe in figuur 3.6.
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1 Trainingsdata
-0"-1 LPC-

o analyse
-0

2 Testdata

H Woord - r- /
detectie 0

3 - evt. tegelijk

berkennen/treinen
< AKTIE >

Figuur 3.6. Spraakherkenner op "woord" -niveau met HHH' s. Woorden

worden gescheiden door woorddetectie, waarna herkenning en/of training

plaatsvindt.

Bij deze methode is bij gebruik van een DSP volgens literatuur

real-time herkenning mogelijk tot een vocabulaireomvang van ± 1500

woordeenheden. Het gebruik van een multi-processorsysteem kan wellicht

deze grens naar boven verschuiven. Het herkennen als zodanig neemt

echter t.o.v. TM-technieken veel minder rekentijd in beslag, maar de

prijs die daar direct voor betaald wordt is de veel langere

trainingsfase.

Verbonden spraak herkenning is met het systeem van figuur 3.6. niet

zonder meer mogelijk. Het is zeer moeilijk of misschien onmogelijk om

direct taalkundige woordeenheden goed te scheiden, zodat

waarschijnlijk moet worden overgestapt op kleinere, weI te scheiden

woordeenheden. Zouden de HMM's van het systeem in figuur 3.6.

dergelijke woorden representeren, dan is het uitgangssignaal van het

systeem een aaneengesloten rij van kleine woordeenheden, bijvoorbeeld

trifonen. Deze rij moet dan vervolgens op een hoger niveau,

gebruikmakend van regels voor syntaxis en semantiek, omgezet worden in

taalkundige woordeenheden.
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Op zo'n niveau wordt dan eigenlijk al een signaal verwerkt dat veel

beter te analyseren is met gebruik van taalkundige regels dan het

"ruwe" spraaksignaal, dat een erg onvoorspelbaar karakter heeft,

en dus moeilijk met regels is te beschrijven. Vandaar dat gebruik van

een programmeertaal als PROLOG (o.a. veel gebruikt in expertsystemen,

bijvoorbeeld voor de rule-base) op dit niveau aan te raden is.

Hierbij is een verdere splitsing in niveau's denkbaar, bijvoorbeeld

naar gebruik van kennis van syntaxis en semantiek.

De uiteindelijke herkenningsscore's van een systeem zoals in figuur

3.6. hangen uiteraard mede af van de randvoorwaarden, die door de

applicatie bepaald worden. Uit de literatuur blijkt bij een dergelijk

systeem met gebruik van HMM's met discrete symbolen en een vocabulaire

van 10 digits (digits tevens als gekozen woordeenheden) de score van

goed herkende digits 97 % te zijn. Als we echter gebruik maken van

Continuous HMM's wordt de score bij een verder identiek systeem ruim

98 % .

Het is niet algemeen bekend wat voor invloed veranderingen in de

structuur van een gebruikt HMM hebben, zoals verandering van het

aantal toestanden en/of toestandsovergangsmogelijkheden. Onderzoek zou

moeten uitwijzen of er (bijvoorbeeld voor CHMM's) een structuur

bestaat die de score verder doet toenemen. Uit o.a. [8] en [13] blijkt

echter wel dat Left-to-Right HMM's (LtR HMM) voor

spraakherkenningsdoeleinden geschikt zijn.

Dat is ook in te zien door op te merken dat spraakklanken slechts een

grote correlatie vertonen met de onmiddelijke voorafgaande en volgende

klank. Uitgaande van het trainen van een algemeen HMM (overgangen

mogelijk tussen alle toestanden) zal blijken dat (quasi-stationaire)

klanken zich met een toestand in het model gaan vereenzelvigen. De

overgangswaarschijnlijkheid naar de direct volgende toestand zal dan

op grond van de net genoemde eigenschap van spraak significant zijn.

Misschien is dit ook nog het geval met overgangen naar toestanden die
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daar weer "naast" liggen, maar voor verder liggende toestanden (kan in

tijd beschouwd worden) zal een zeer kleine directe

overgangswaarschijnlijkheid bestaan. Daarom kunnen deze overgangen

verwaarloosd worden, door ze uit te sluiten in het model. Als we

tevens stellen dat een eenmaal verlaten toestand niet weer mag worden

betreden dan wordt het model vereenvoudigd tot een LtR HMM. Dit komt

uiteraard tot uitdrukking in de overgangsmatrix A.

Nog een facet dat we van belang achten is sprekeronafhankelijkheid.

Net als bij het systeem van figuur 3.5. kan het systeem van figuur

3.6. redelijk sprekeronafhankelijk worden gemaakt. Een groot aantal

verschillende mensen zullen het systeem moeten trainen door het

inspreken van een set testwoorden. Ook nu weer zonder dat meerdere

modellen van een woord hoeven worden opgeslagen.

3.4. Basis herkenningssysteem

In de vorige paragrafen zijn twee belangrijke technieken besproken die

van groot belang worden geacht in de spraakherkenningstechnologie. Het

onderzoek naar spraakherkenning zoals in dit verslag beschreven, zal

een basissysteem leveren waarop verder onderzoek kan worden gebaseerd.

Daartoe moet een keuze voor het principe van spraakmodellering gemaakt

worden, om vervolgens een basissysteem te kunnen specificeren.

3.4.1. Mode11eringsprincipe

In paragraaf 3.3. zijn in de besprekingen van template matching en

hidden Markov modellering een aantal feiten naar voren gekomen die

aanleiding kunnen zijn tot een voorkeur voor een te gebruiken

principe van modellering. Laten we deze nog eens op een rijtje zetten.
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- Real-time herkenning is mogelijk bij gebruik van zowel TM als HMM's.

Echter een systeem gebaseerd op HMM's legt een kleiner beslag op de

rekencapaciteit bij het herkennen dan TM. Naar mate de vocabulaire

groter is, wordt dit verschil steeds groter. Bij TM is bij gebruik

van een DSP real-time herkenning dan eerder niet meer mogelijk.

- Sprekeronafhankelijkheid is bij beide principes mogelijk, maar bij

TM betekent dit opslag van meerdere referentietemplates per woord in

de vocabulaire, terwijl bij hidden markov modellering ieder

woordmodel door een groot scala aan mensen getraind kan worden,

zonder dat ieder woord uit de vocabulaire meerdere keren moet worden

opgeslagen.

- Uit voorhanden literatuur blijkt dat gebruik van CHMM's bij kleinere

vocabulaires dezelfde score oplevert als bij gebruik van TM. Daarbij

merk ik op dat het onderzoek naar TM-technieken al een kleine 15

jaar oud is en nu nog maar weinig nieuwe resultaten oplevert,

terwijl het onderzoek naar HMM's in kortere tijd eenzelfde resultaat

qua score heeft opgeleverd.

- Het is duidelijk dat door gebruik van HMM's een complexer systeem

zal ontstaan dan realisatie van een op TM gebaseerd systeem.

- Verbonden spraakherkenning is zonder segmentatie waarschijnlijk goed

mogelijk bij spraakmodellering aan de hand van een netwerk opgebouwd

uit (C)HMM's, maar vraagt een langdurige trainingsfase. Accepteert

men segmentatie dan is verbonden spraakherkenning mogelijk bij beide

principes, maar dit vraagt gebruik van kleinere woordeenheden die

automatisch te scheiden.

Gezien de resultaten van de vergelijking van de beide principes lijkt

modellering van spraak door gebruik van Hidden Markov Models verreweg

de meeste mogelijkheden te bieden. Met name om uiteindelijk tot een

spraakherkenner te komen, die enerzij ds tegemoet komt aan de eisen
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zoals gesteld in het begin van dit hoofdstuk en anderzijds de

gebruiker de minste restricties oplevert en een redelijk

gebruikersgemak geeft.

3.4.2. Specificatie spraakherkenningssysteem

Na een keuze voor het te gebruiken modelleringsprincipe te hebben

gemaakt, wordt nu een systeem beschreven dat spraakherkenning op een

laagste (woord-)niveau kan uitvoeren. Belangrijk doel hierbij is dat

door onderzoek aan de hand van dit systeem voldoende inzicht wordt

verkregen in het gedrag, gebruik en de mogelijkheden van HMM's. Met

di t inzicht kan dan, naar ik hoop, het onderzoek worden voortgezet

naar een spraakherkenner die aan gestelde verwachtingen kan voldoen.

Al eerder is naar voren gekomen dat HMM's nog veel vrijheidsgraden

hebben qua structuur. Een tweedeling is echter te maken aan de hand

van de klasse van kansdichtheidsfuncties die de rijvectoren van de

symboolwaarschijnlijkheidsmatrix B beschrijven. Dit wordt bepaald door

het feit of de gebruikte symbolen (vectoren bestaande uit

reflektiecoefficienten) gequantiseerd zijn of een continu verloop

hebben. Anders gezegd: hebben we te maken met een eindige set

mogelijke symbolen of niet.

In het geval dat ze een continu verloop hebben zullen we per definitie

te maken hebben met CHMM's, en dus beschrijven de rijvectoren ieder

een multi-variabele continue kansverdeling. In het geval dat de

vectoren met reflektiecoefficienten wel gequantiseerd zijn hebben we

te maken met een eindige set mogelijke symbolen en dus met Discrete

HMM's, ook wel gewoon HMM's genoemd. Dat betekent dat de rijvectoren

een discrete kansverdeling representeren.

Uit de literatuur blijkt dat gebruik van CHMM's iets betere resultaten

oplevert, maar vele ordegroottes meer rekencapaciteit vraagt. Daar
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staat echter tegenover dat bij gebruik van CHMM's minder geheugen is

vereist en geen vectorquantisatie (VQ) hoeft plaats te vinden. Om

echter met een zo eenvoudig mogelijke HMM-structuur te beginnen is

besloten in eerste instantie discrete HMM's te gebruiken. Daarna

kunnen deze altijd veranderd worden in CHMM's.

Een consequentie van deze keuze is dus weI dat vectorquantisatie

vereist is. Vectorquantisatie betekent dat een willekeurige

ingangsvector, met een vast formaat, zo goed mogelijk wordt afgebeeld

op een set van M vectoren. Omdat dan volstaan kan worden met het

aangeven van de index van de vector waarop de ingangsvector wordt

afgebeeld, kunnen de symbolen dus met veel minder bits beschreven

worden (2log M bits). Er vindt dus tevens datareductie plaats.

Om zijn werk naar behoren te kunnen verrichten moet zo'n

vectorquantisator getraind worden. Bij het trainen wordt een optimale

set van M vectoren berekend door een cluster-generator. Het zal

duidelijk zijn dat bij het trainen slechts een lokaal optimum wordt

bereikt doordat slechts een eindige reeks trainingsdata beschikbaar

is. De berekende set van M vectoren wordt vervolgens opgeslagen in een

codewoordenboek. Zie ook figuur 3.7, waarin het voorgestelde basis

herkenningssyteem schematisch is weergegeven.

Hierin zien we ook de woordmodellering, gebaseerd op discrete HMM's.

Tijdens het trainen worden de parameters van de HMM's aangepast,

hetgeen ook weI re-estimatie genoemd wordt. Al eerder is naar voren

gekomen dat een HMM met Right-to-right structuur geschikt is voor

spraakmodellering. Er is dan ook gekozen voor LtR-HMM' s, waarbij we

voorlopig ui tgaan van de s tructuur zoals in figuur 3.4. te z ien is.

Dat betekent dat het eerste symbool door de eerste toestand, ql' zal

worden geproduceerd en de laatste door de laatste toestand, q.
N

Eenmaal in toestand q , kan deze niet meer verlaten worden.
N
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Figuur 3.7. Basis herkenningssysteem, gebaseerd op Discrete HHH's en

LPG Vector Quantisatie en geschikt voor losse woord herkenning.

Lange rijen trainingsdata hebben dus geen zin meer op het moment dat

de laatste toestand bereikt is. Training zal dan ook plaatsvinden aan

de hand van een set van uitspraken van woorden die herkend moe ten gaan

worden. We beginnen met daarvoor taalkundige woordeenheden te nemen.

Dit betekent dat we in eerste instantie dus losse woorden gaan

modelleren en herkennen.

Het herkennen zelf kan in principe op twee manieren gebeuren. Ten

eerste kan gegeven een model, de kans berekend worden dat een bepaalde

rij symbolen is geproduceerd. In de literatuur is een algoritme dat

dit uitvoert bekend als het Baum-Welch scoringsalgoritme. Dit berekent

P(O IA) voor ieder model. De woordherkenner wij st na deze berekening

voor ieder model, de rij symbolen toe aan het model waarbij deze kans

(zie ook 3.3.) het grootst is.
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Een ander scoringsalgoritme is Viterbi-classificatie. Hierbij wordt

voor ieder model de rij toestanden I bepaald die p(l,OIA)

maximaliseert, over aIle I. Als dit is gebeurt, wordt net als bij het

Baum-Welch algoritme de rij symbolen toegewezen aan het model waarbij

deze kans het grootst is. In een volgend hoofdstuk zal bepaald worden

welk van de twee genoemde scoringsalgoritmes gebruikt zal worden.

Om zowel de vectorquantisator als de HMM's een woord te kunnen

aanbieden, waarbij de grenzen duidelijk zijn, is een woord-detector in

het systeem opgenomen. Hierbij kan worden opgemerkt dat voor Markov

modellering dit op zich niet noodzakelijk is, aangezien toestanden

zich ook met ruis kunnen identificeren. Maar omdat er echter nog meer

storende invloeden dan ruis kunnen optreden, zal een woorddetector die

ook hier rekening mee kan houden de werking van de herkenner

waarschijnlijk verbeteren. Voor vectorquantisatie is woorddetectie

echter gewoon noodzakelijk.

Nu het basissysteem globaal is beschreven zal vervolgens aandacht

worden geschonken aan de deelfunkties van het systeem, en weI de

woorddetector, de vectorquantisator en de hidden Markov modellering,

met name de re-estimatie en scoreberekening.
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HOOFDSTUK 4. WOORDDETECTIE

Om in staat te zijn spraakuitingen te iso1eren en te onderscheiden van

storende ge1uiden zoa1s ruis, is een woorddetectiesysteem gewenst. In

het idea1e geva1 geeft dit systeem het begin- en eindpunt van a11een

een woord aan. In de praktijk is dit niet he1emaa1 te verwezen1ijken,

aangezien het zonder kennis van spraak onmoge1ijk is bijvoorbee1d het

ge1uid van een te1efoonbe1 te onderscheiden van spraakge1uid.

4.1. Finite state machine

De kern van de woorddetector die gebruikt wordt is de finite state

machine (FSM). Deze is a1 eerder toegepast in een TM-georienteerd

systeem rond een SP-1000 spraakana1yse chip [11],[17], en is aangepast

aan het basis herkenningssyteem uit het vorige hoofdstuk.

De FSM kan in een vierta1 toestanden verkeren, zie ook figuur 4.1. Het

gedrag van het ingangssignaa1 van de woorddetector en een aanta1 van

tevoren vastge1egde rege1s bepa1en de toestand waarin de FSM zich

bevindt.

Aan de hand van de toestand waarin de FSM verkeert kan afge1eid worden

of we moge1ijk met een "woord" te maken hebben. Zolang de toestand

"rust" b1ijft, is er nog geen begin van een woord gedetecteerd. Heeft

de FSM echter op een gegeven moment a11e toestanden door1open dan is

waarschijn1ijk zowe1 het begin a1s het einde van een woord

gedetecteerd. A1s 1aatste moet het woord dan nog aan een aanta1 nader

te bespreken eisen vo1doen. Komt ook hier een positief resu1taat uit

dan wordt het signaa1 vanaf het segment dat de FSM de rust-toestand

deed ver1aten tot het segment dat de FSM deze toestand weer doet

ingaan, beschouwd a1s zijnde een woord.
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Figuur 4.1. Finite state machine in woorddetectie module
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Laten we nu eens nader naar het mechanisme kijken dat de FSM bestuurt.

We gaan uit van de vectoren zoals die door de LPG-analyse geleverd

worden. Bij het bepalen van een vector wordt tevens de Oe

autocorrelatiecoefficient berekend, hetgeen een maat is voor de

energie van het bijbehorende segment. Deze energie is in eerste

instantie bepalend voor een eventuele toestandsovergang. Echter

hierbij moet worden opgemerkt dat een segment slechts een

toestandsovergang tot gevolg kan hebben. WeI wordt door de

woorddetector iedere geproduceerde vector van de LPG-analyse bekeken.

Zolang de energie van de segmenten beneden een ingestelde drempel

Eruis blijft, zal de FSM in de toestand rust blijven. Zodra echter de

energie boven deze drempel komt, vindt een overgang plaats naar de

toestand stijgend. Tegelijkertijd wordt het segment dat dit

veroorzaakt voorlopig als begin van het woord beschouwd.

Echter bij plofklanken is het nu zeer waarschijnlijk dat daarna de

energie weer (even) onder de drempel Eruis zakt. Dat betekent dan dus

weer een overgang terug naar toestand rust. Echter pas als binnen een

tij d t geen segment een energie groter dan Eruis heeft gehad, wordt
p

de detectie van het begin van een woord als niet terecht beschouwd, en

wordt de FSM opnieuw geinitialiseerd.

Zolang de energie van de segmenten tussen Erui15 en Eplat blij ft,

blij ft de FSK in toestand stij gend, zie figuur 4.1. Bij een energie

groter dan Eplat gaat de FSM echter over in de plateau-toestand.

Behoudens enkele aanvullende voorwaarden kan nu met redelijke

zekerheid gesteld worden dat de segmenten vanaf de toestandsovergang

naar "stijgend" spraak vertegenwoordigen. Zodra de energie dan ook

weer daalt, gaat de FSM niet terug in de stijgend-toestand, maar in de

dalend-toestand. Uiteraard blijft een eventuele terugkeer in de

plateau-toestand mogelijk.
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In de dalend-toestand blijft de FSM totdat de energie daalt beneden de

drempel Edal. Na daling onder dit niveau gaat de FSM weer over in de

rust-toestand. Dat kan, net als bij een soortgelijke situatie bij de

stijgend-toestand, twee redenen bebben. Ten eerste kan een pauze in

een woord vallen, bijvoorbeeld bij bet "stille" gedeelte van een

plofklank. Als ecbter binnen een tijd t de energie weer stijgt tot
p

boven Edal, worden al1e segmenten vanaf bet moment van daling onder

Edal nog steeds tot bet woord bescbouwd en de FSM gaat terug in de

dalend-toestand. Ten tweede kan bet einde van een woord bereikt zijn.

Dan verstrijkt de tijd t , en wordt bet segment dat de overgang naar
p

de rust-toestand veroorzaakte bescbouwd als bet laatste woordsegment.

In figuur 4.2. is scbematiscb weergegeven boe de FSM in de tijd gezien

z'n toestanden zou kunnen doorlopen.

1Energie

Emax

Eplat --------------------- ------ -----------------------------------

Eruis

Edal

R S R

< 200 ms

S p D R

< 200 ms

D R -tijd

Figuur 4.2. Voorbeeld van het doorlopen van de toestanden van de

Finite State Machine. R - Rust, S - Stijgend, P - Plateau, D - Dalend.
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Nadat de FSM uiteindelijk in de rust-toestand is teruggekeerd, moet

het woord nog aan een tweetal laatste voorwaarden voldoen.

- De tijd die is verstreken tussen het eerste en het laatste segment

moet minimaal t zijn.
",min

De maximale energie (in figuur 4.2. Emax) van het woord moet

minstens boven Erui5 + "dremp" zijn geweest. 20 kan onderscheid

gemaakt worden tussen een woord, met een bepaalde minimale dynamiek,

en een harder achtergrondgeluid, dat echter de dynamiekgrens niet

haalt. Dit wordt van belang indien in de toekomst eventueel Erub

automatisch aan het niveau van achtergrondruis wordt aangepast. Daar

was op dit moment echter nog geen reden voor.

Als aan ~~n van deze eisen niet wordt voldaan wordt het

"woord" verworpen, en de FSM opnieuw geinitialiseerd. In het andere

geval nemen we aan dat een woord is gedetecteerd.

Rest ons nog om enkele parameters te bepalen die mede bepalend zijn

voor de werking van dit algoritme, namelijk Eruis, Eplat, Edal,

t. t en dremp. De waarden voor t en t kunnen vastgesteld
W,mln p w,min p

worden uit eigenschappen van spraak. De spreekpauzes die aan de "plof"

bij plofklanken voorafgaan zijn namelijk zelden langer dan 150 msec.

In eerste instantie nemen we iets meer, t - 200 msec. Ook geldt dat
p

een woord al gauw zo'n 140 msec duurt. Voor t nemen we dan ook
w,min

voorlopig deze waarde.

Aangezien deze en eerder genoemde parameters bepaald worden door

eigenschappen en kenmerken van zowel spraak als de omgeving zullen ze

uiteindelijk moe ten worden geverifieerd cq. empirisch bepaald.
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4.2. Implementatie woorddetectie

Het zojuist beschreven woorddetectiesysteem is geimp1ementeerd in TMS

32010 assembler. Het a1 bestaande ana1yse- en resyntheseprogramma is

zodanig gewij zigd dat optionee1 woorddetectie kan p1aatsvinden. Zie

ook bij1age 2, waarin de sourcecode van het hoofdprogramma LPCMAIN is

gegeven. Door midde1 van een statusbyte wordt aangegeven welke

combinatie van bijvoorbee1d analyse, resynthese en woorddetectie

gebruikt moet worden. In tabe1 4.1. zijn a11e moge1ijke codes

weergegeven.

Tabe1 4.1. Hoge1ijke statuscodes (variabe1e INDICA)

BETEKENIS BITS:

BIT

BIT

BIT

2 1 0

o 0

o 1

1 0

1 1

o
1

5 4

o
1

o
1

8

o
1

SIGNAAL NAAR D/A CONVERTOR

OPGESLAGEN ERROR-SAMPLES

ALLEEN ANALYSE (OUTPUT - ERRORSIGNAAL)

ALLEEN RESYNTHESE (OP OPGESLAGEN ERROR-SIGNAAL)

REALTIME ANALYSE + RESYNTHESE

NORMAAL

STUUR REFLECTIECOEFF. NAAR D/ ALP.v. SIGNAAL

ERROR-CODERING

SYMMETRISCHE AFRONDING

AFRONDING NAAR 0 (TRUNC)

CODEER LAATSTE SAMPLE VAN GROEP

CODEER Sa1 VAN GROEP-SAMPLES

BEGIN/EIND DETECTIE VAN Io«lORD

DETECTIE UIT

DETECTIE AAN

Voor documentatie van LPCMAIN en daarmee verbonden software

betreffende analyse en resynthese verwijs ik naar [12] en een nog te

verschijnen stagevers1ag van C. Ridderbecks. Hand1eidingen bij de TMS

32010 assembler zijn te vinden in [18] en [21].
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In bijlage 1 is het woorddetectie-programma gegeven, tevens voorzien

van documentatie. Verder is de structuur van deze software in figuur

4.3. in een flow-diagram weergegeven. In deze paragraaf zal ik dan ook

verder volstaan met aanvullende informatie over de achtergrond van

deze software.

Om gebruik te kunnen maken van de energie van een spraaksegment, die

al berekend wordt tijdens het bepalen van de reflektiecoeffienten, is

een procedure, GETEN, geschreven die de energie van ieder segment

tijdig inleest. Vervolgens wordt van dit 16 bits getal de logarithme

berekend, om de schaal bij de lagere energie-niveau's wat "op te

rekken". Dit maakt het (empirisch) bepalen van de toestandsgrenzen van

de FSM minder kritisch, aangezien de energie bij de woordgrenzen

betrekkelijk laag is.

Er is nog een andere procedure INFSM aanwezig die na aanroep de FSM

initialiseert. Een laatste, nog loze procedure, is STRNS. Hiermee kan

in de toekomst eventueel een aantal energiewaarden van

achtergrondruissegmenten worden opgeslagen. Neemt men bijvoorbeeld de

laatste 20 segmenten nadat die als ruis werden geklassificeerd dan

kunnen deze gemiddeld worden. Zodoende kan het niveau Eruis,

waarbeneden een segment als ruis wordt beschouwd, voortdurend worden

aangepast.

Het zal u opvallen dat in bij lage 1 twee toestanden zijn, te weten

toestand 1 en 4, die beiden de rust-toestand representeren. Dit heeft

echter geen algemene betekenis, maar heeft uitsluitend ten doel in het

programma een onderscheid te kunnen maken tussen de overgang naar de

rust-toestand vanuit de twee mogelijke toestanden (stijgend of dalend)

waaruit de FSM in die rust-toestand kan komen.
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INITlA:..ISATIE

BEPAAL

Dn;RGIE

'RAJ<£

S"'"
BEGIN-W(X)RD

POI>m:R

BEPAAL

ENERGIE

f1WlE

OPTIE

RUIS NIVEAU

AAHPASSING

OPTIE

RUIS NI\'1".AU

AAN'PASS I NG

RESET

roEST~D

EN TE:.LERS

SET

EIND-wOORD

POINTEf:l

RESET

5 I LENCEFRAMES

COUNTER

BEPAAL

ENtRGIE

FIWlE
SILENCEr~s

S I LENCEF~S + 1

OPTIE

RUISNIVEAli

AAN'PA.SSING

RES"'"

5 I LENCEFRAME.$ :.

SILENCEFRAKES + 1

BEPML

ENERGIE

FRAKE

BEPAAL

ENERGIE

FRAKE

SET

WOORD

G£Dc.-rEC'T'£ERD

Figuur 4.3. Flow diagram van woorddetectie-sofcware
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De woorddetector manifesteert zich t.O.V de buitenwere1d door slechts

2 variabe1en, name1ijk ENDWRD en GOTWRD. ENDWRD is het beginadres van

het b10k bestaande uit data van het 1aatste woordsegment, en wordt

geinitia1iseerd met de waarde van MAXBLK (zie bij1age 2 en [12]);het

beginadres voor de datab10kken in het externe datageheugen. Zolang

ENDWRD - MAXBLK is dus nog geen woordsegment a1s zodanig erkend. De

waarde van ENDWRD wordt na de detectie van het einde van een woord ook

in het externe datageheugen opges1agen, zie ook bij1age 1 en 2, en kan

dus over het a1gemeen ten a11e tijde ge1ezen worden, zonder dat het in

het interne datageheugen moet worden bewaard.

De variabe1e GOTWRD geeft aan wat het momentane resu1taat is van de

woorddetectie, en is slechts aanwezig in het interne datageheugen. Is

deze "0", dan is misschien een begin van een woord gedetecteerd

(contro1eer EXTADR, zie [12] en bij1age 2), maar in ieder geva1 geen

einde van een woord. Heeft GOTWRD de waarde "1" dan is er een begin en

einde van een woord gedetecteerd, waarvan de data in het externe

datageheugen te vinden zijn van het b10k beginnend op adres MAXBLK tot

en met het b10k beginnend op adres ENDWRD. B1ijkt echter na aanroep

van de woorddetectie-procedure (label FSM) dat GOTWRD de waarde "2"

heeft, dan is er een overflow in het aanta1 segmenten opgetreden

doordat het externe datageheugen de datab10kken niet meer kon ops1aan.

In dat geva1 b1ijft ENDWRD ge1ijk aan MAXBLK en wordt de data in het

externe geheugen door de woorddetector onge1dig verk1aard.

4.3. Bepaling FSM-parameters

A1 eerder is naar voren gekomen dat een aanta1 parameters van de

Fini te State Machine nog geverifieerd cq. empirisch bepaa1d moesten

worden. De waarden voor t en t . waren voor1opig vastgeste1d, de
p _.mln

waarden voor Eruis, Eplat en EdBl moe ten nog worden bepaa1d.
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Gegeven is het ana1ysejresynthese systeem zoa1s beschreven in [12].

Dit kan uitstekend worden gebruikt voor deze parameterbepa1ing. De

methode die hiervoor gebruikt is, berust op het 1aten inspreken van

een uitgezochte set woorden door een rede1ijk aanta1 verschi11ende

mensen, zowe1 vrouwen a1s mannen. Met een hoofdte1efoon werd gedurende

de test beoordee1d of het begin en het einde van een woord goed werd

gedetecteerd, en zonodig werden de betreffende parameters aangepast.

Na een eerste ronde van parameteraanpassing aan verschi11ende

sprekers, zijn de resu1taten getoetst door een tweede keer een groep

andere mensen deze1fde set woorden te 1aten ,inspreken. Hierbij b1eek

dat de parameters na de eerste ronde goed waren ingeste1d, a1thans

voor zover dit met het gehoor beoordee1d kon worden.

De gebruikte set testwoorden z~Jn voorname1ijk gese1ecteerd op hun

begin- en eindk1ank, en is gegeven in tabe1 4.2.

tabel 4.2. Set van testwoorden voor parameterbepaling FSH

AUTO

NEGEN

BAAL

GOAL

ZEVEN

ZALF

TAK

PAALTJE

WATERDRAGER
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Het za1 duide1ijk zijn dat woordgrenzen van AUTO rede1ijk eenvoudig te

detecteren zijn, doordat het woord met zowe1 een k1inker begint a1s

eindigt. Maar bij begin- en eindk1anken a1s stemhebbende- en stem10ze

p1ofk1anken en idem wrijfk1anken, kan werke1ijk getoetst worden of de

grenzen goed ge1egd worden.

Verder kan met PAALTJE en WATERDRAGER getoetst worden of de ingeste1de

waarde voor t ,die moet voorkomen dat een woord in de sti1te binnen
p

een p1ofk1ank wordt afgebroken, niet te kort is. Er zit name1ijk een

"t" in de woorden. De waarde voor t wordt uitgedrukt in de
p

segment1engte. Bij de huidige inste11ing van het ana1ysevenster van

160 samples (f - 10 kHz) bedraagt de tijdsduur van ieder segment
s

16 msec. De a1 gekozen waarde voor t van 200 msec b1eek goed te
p

vo1doen.

Het verifieren van t gebeurde aan de hand van het woordje "de".
",min

Dit b1eek bij zeer korte uitspraken een "lengte" van 10 segmenten te

bedragen. Om. nog een beetje marge te houden is t geste1d op 8
p

(segmenten), hetgeen ongeveer overeenkomt met ± 130 msec.

Bij het bepa1en van de overige parameters b1eek dat het berekenen van

de logarithme van de energie zijn doe1 niet voorbij streefde, maar een

goede ins telling van ook de 1age drempe1s moge1ijk maakte. Het

uiteinde1ijke resu1taat van deze experimenten is gegeven in tabel 4.3.
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tabel 4.3. Uitkomsten van experimenten ter bepsling FSH-psrsmeters.

parameter waarde
label prog.

geheugen

4.4. Conclusies

Eruis -500 si1en

Eplat 9000 platen

Edal -850 da1en

DREMPL 10000 drmp

t 8 tmini
w,min

t 13 tmsilp

Met de inste11ing van de FSM-parameters zoa1s in tabe1 4.3. b1eek de

woorddetectie goed te werken. Niet a11een de tweede ronde van het

inspreken van testwoorden door verschi11ende mensen , maar ook

goede detectie van wi11ekeurig genomen woorden toonde dit aan.

Het onderscheiden van woorden en stoorge1uiden gebeurt rede1ijk. Een

grote handicap van dit systeem is natuur1ijk het ontbreken van enige

kennis omtrent spraak. Maar voor een eerste "filtering" vo1doet het

systeem. Korte harde ge1uiden, zoa1s een tik tegen de microfoon, of op

de tafel, 1angdurige zachtere ge1uiden, zoa1s venti1atorgeruis worden

we1 geana1yseerd, maar door de woorddetector a1s woord verworpen.

Daarmee kan geconc1udeerd worden dat het woorddetectiesysteem, zoa1s

in dit hoofdstuk beschreven, zijn functie goed vervu1t.
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HOOFDSTUK 5. VECTOR-QUANTISATOR

Zoals in hoofdstuk 3 al werd aangegeven wordt voor het gebruik van

discrete HMM's een eindige set van M mogelijke symbolen geeist. Oat

betekent dat de vectoren die de LPG-analyse produceert, afgebeeld

moeten worden op een set van M vectoren (symbolen). Oat is de taak van

de vector-quantisator, schematisch weergegeven in figuur 5.1. Oaarbij

moet de fout, die gemaakt wordt door een vector te vervangen door een

codewoord, minimaal zijn.

LPG-vectoren
0----'

1 • training

2 • quantiseren

2o

Godewoorden
boek

f---+--o

VQuit

Figuur 5.1. Quantisatie van vectoren, geproduceerd door LPC-ana1yse.

Het systeem voor vectorquantisatie kunnen we ruwweg indelen in een

gedeelte waarin de M codewoorden worden bepaald en opgeslagen en een

gedeelte dat voor de uiteindelijke quantisatie zorgdraagt.

5.1. Bepaling codewoordenboek

We veronderstellen dat een verzameling (T) van I trainingsvectoren
'*aanwezig is. Het is de bedoeling hieruit een set (R) van M

'*referentievectoren te formeren, die de gemiddelde afstand 0I(M)

minimaliseert, gedefinieerd door
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•D (M )
I

min [
{R}

1
I

I

I min •1:s m :s M
[d(T 'R)]]

i m
(5.1)

•Gezien het loka1e karakter van de optima1e set M, is het gewenst een

representatieve set trainingsvectoren te gebruiken van vo1doende

omvang. Merk hierbij op dat segmenten van sti1te zeker ook in de

trainingsset kunnen thuishoren !

Een keuze die gemaakt moet worden betreft de te gebruiken

afstandsmaat. In de 1iteratuur zijn er erg vee1 te vinden, maar voor

toepassing in de spraaktechno1ogie, met name waar het LPC-vectoren

betreft, wordt zeer vaak de zogenaamde Itakura-Saito maat ([5])

gebruikt. Maar zoa1s uit hoofdstuk 2 b1ijkt, is gekozen voor

spraakcodering met ref1ektiecoefficienten. Er za1 dan ook nog

gezocht moeten worden naar een geschikte afstandsmaat voor vectoren

waarvan de e1ementen ref1ektiecoefficienten zijn.

Het codewoordenboek kan met diverse a1goritmes bepaa1d worden. Zo is

er het Single Sp1it- en Binairy Split a1goritme ([14]). Uit onderzoek

([14]) b1ijkt dat deze a1goritmes, uitgaande van deze1fde set
•trainingsvectoren, ieder een andere set M 1everen. Maar de fout die

uiteindelijk bij de quantisatie gemaakt wordt blijkt van deze1fde

ordegrootte. Aangezien het Binairy Split a1goritme, zeker bij grotere

M, minder rekenwerk vraagt, verdient deze de voorkeur. Voorzover mij

bekend uit de 1iteratuur, b1ijkt dat bij VQ haast a1tijd dit Binairy

Split a1goritme wordt gebruikt.

Hoe werkt dit a1goritme nu ?

1) Begin met 2 vectoren R te kiezen, M-2.
m

2) Wijs iedere vector T toe aan een vector R die daarmee de k1einste
i m

afstand op1evert.

3) Bereken de gemidde1de fout D (M).
I
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4) Indien deze gemiddelde fout t.O.V. de vorige iteratie met meer dan

f, bijvoorbeeld f - 1 % , is afgenomen, bereken dan voor iedere R
m

het zwaartepunt (centroid) van de vectoren die daaraan waren

toegewezen. Deze centroids vormen dan de nieuwe set R. Ga door
m

met 2)

*5) Als M - M ga naar 7).

6) Als na een aantal iteraties dus de fout kleiner is dan f, wordt nu

iedere vector R in tweeen gesplitst, zodat M :- 2*M. Dit splitsen
m

gebeurt door de eerste reflektiecoefficient te vermenigvuldigen met

een factor l+p en l-p, met bijvoorbeeld p - 0.01. Ga nu verder met

2)

7) De gewenste grootte van de set codewoorden is bereikt, waarbij

deze voor de gebruikte set trainingsvectoren optimaal gekozen is.

Een flow diagram van dit algoritme is gegeven is figuur 5.2.

Over de gewenste waarde van M valt op dit moment nog weinig te zeggen.

Deze wordt bepaald door de fout die nog geaccepteerd wordt bij het

uiteindelijk classificeren van de vectoren. In de literatuur is echter

nog geen set codewoorden aangetroffen die groter was dan 2048, hetgeen

blijkbaar ruimschoots toereikend is.

Bij grotere M kan het echter voorkomen dat na de classificatie van de

trainingsvectoren, zie figuur 5.2., een cluster (set van

trainingsvectoren die zijn toegewezen aan een vector uit (R» leeg is.

In dat geval wordt het "volste" cluster in tweeen gesplitst, en het

lege cluster verwijderd. Hierna vindt opnieuw classificatie plaats. De

convergentietest wordt dus overgeslagen. In figuur 5.2. is dit met een

stippellijn aangegeven.
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Figuur 5.2. Flow diagram van Binairy Split algoritme.

Helaas is de beschreven vectorquantisatie en codeboekgeneratie nog

niet gefmplementeerd, maar om toch een indruk te geven hoe de

resultaten van quantisatie eruit kunnen zien, is in figuur 5.3. een

resultaat van een soortgelijke vectorquantisator gegeven.

We zien dat de set trainingsvectoren redelijk goed wordt beschreven

door de in aantal veel kleinere set codewoorden . Opvallend is dat in

het linkse plaatje niet het hele vlak gevuld is. Hieruit kan

geconcludeerd worden dat vectoren in dat lege gedeelte van het vlak

niet gauw spraak zullen representeren. Uit het rechtse plaatje blijkt

dan ook dat dat zelfde gebied niet door de codewoorden wordt omvat.
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-I
-I o

k I

Figuur 5.3. Scalaire plot van de projectie van de IO-dimensionale

vectorruimte op het k k -vlak (eerste 2 reflektiecoefficienten). In de
1 2

linkse grafiek is de trainingsdata (uit echte spraak verkregen) te

zien, in de rechtse grafiek zijn de daaruit berekende (H-I024)

codevectoren weergegeven.

5.2. Classificatie

Een soortge1ijk proces a1s bij de codewoordenboek-generatie spee1t

zich af bij het c1assificeren van de vectoren afkomstig van de

spraakana1yse. Nu moet het uiteraard on-line (kunnen) gebeuren. De

ingangsvectoren, zie ook figuur 5.1, worden afgebee1d op een vector

uit het codeboek die er het meest mee correspondeert. Dit wordt voor

iedere ingangsvector met behu1p van de nog te bepa1en afstandsmaat

bepaa1d.

De vectorquantisator 1evert dan uiteinde1ijk de indices van de

codewoorden waarop de vectoren achtereenvo1gens zijn afgebee1d, in

p1aats van de codewoorden ze1f. De reden hiervoor is uiteraard dat het

weergeven van de indices vee1 minder bits vereist dan het weergeven

van de 10-dimensiona1e vectoren ze1f, en evengoed eenduidig is.
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5.3. Conclusie

Het is moge1ijk de vectoren die de LPC-ana1yse produceert af te

bee1den op een set van M vectoren, waarbij die set lokaa1 optimaa1 is

gekozen.

Van groot be1ang voor de performance is dat de vectoren die gebruikt

worden voor training representatief zijn voor de spraak die het

systeem uiteinde1ijk moet gaan verwerken. Zoa1s uit [4] b1ijkt, is het

moge1ijk aan de hand van gefingeerde woorden een verzame1ing difonen

aan te 1eggen die de neder1andse taa1 bes1aat. Dat zou voor een

codeboek voor vectorquantisatie dus ook moge1ijk moe ten zijn, waarbij

de gekozen waarde voor M uiteraard ook een grote inv10ed op de

performance za1 hebben.

In navo1ging van dit hoofdstuk za1 de vectorquantisatie, na het kiezen

van een geschikte afstandsmaat, nog geimp1ementeerd moe ten worden met

gebruikmaking van TMS 32010 assembler. Verder za1 het externe RAM

uitgebreid moeten worden om een codeboek van rede1ijke omvang te

kunnen ops1aan.

Voor ops1ag en in1ezen van a1 geana1yseerde spraak zouden faci1iteiten

(database-systeem?)gecreeerd kunnen worden. Daardoor zou op eenvoudige

wijze bij het trainen van de vectorquantisator gebruik kunnen worden

gemaakt van deze1fde trainingsdata i.v.m. de iteratieprocessen.
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HOOFDSTUK 6. MODELLERING EN HERKENNING VAN SPRAAK

Een laatste onderdeel van het basis herkenningssyteem uit hoofdstuk 3

is de daadwerkelijke modellering van spraaksignalen, of eigenlijk van

de spraakproduktie, met behulp van Hidden Markov Models, en de daaruit

volgende manier van "woord"-herkenning, zie figuur 6.1.

Trainingssignaal
o

O----I-----L--1

Spraaksignaal

< AKTIE >
3 - evt. tegelijk

herkennen/trainen

Figuur 6.1. Mode11ering en herkenning van spraak met Hidden Markov

Models. De "spraak"-signa1en bestaan hier uit indices van vectoren uit

het codewoordenboek van de vectorquantisator.

Zoals al eerder besproken zal hiervoor in eerste instantie een

discreet Left-to-Right HMM gebruikt worden, zie figuur 3.4. Voordat we

verder gaan nog even de symbolen die bij de modellering gebruikt

worden op een rijtje :

T - lengte van trainings- en spraaksignaal in aantal

symbolen.

N aantal toestanden van een HMM

M aantal gebruikte symbolen

Q set van toestanden binnen een HMM
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R set van mogelijke symbolen (Codewoordenboek VQ)

A matrix van toestandovergangswaarschijnlijkheden

B matrix van symboolwaarschijnlijkheden

~ - initiele toestandwaarschijnlijkheidsvector

° rij van geobserveerde symbolen

6.1. Re-estimatie

Voordat HMM's goed gebruikt kunnen worden om spraak te herkennen, of

in ieder geval te classificeren, zullen ze getraind moeten worden.

Daarbij worden de matrices A en B en de vector ~ zo goed mogelijk

bepaald. Dit proces noemen we re-estimatie.

6.1.1. Algemene Hidden Markov Models

Met het oog op de toekomst zullen we eerst vanuit een algemene

achtergrond het re-estimatieproces bespreken. Bij dit proces is het

uiteindelijke doel, gegeven een uitspraak 0, de matrices A en B en de

vector ~ z6 te bepalen, dat het model zo goed mogelijk 0 beschrijft.

We definieren nu Q (i) als P(O ,0 , ... ,0 en q op t I >.). Met verder
t 1 2 t 1

Q (i) - ~ b (0 ), krij gen we de volgende recursieve betrekking :
1 1 1 1

N

Qt+1(j) - [I Qt(i)a1j
1-1

] b (0 ) , 1;:5;~-1
j t+1

(6.1)

Zo definieren we tevens fi (j) als P(o ,0 , ... ,0 I q op t , >') ent t+1 t+2 r j
fir(j) - 1 V j, zodat hieruit voIgt:

N

fit(i) - I a1jbj(Ot+1)fit+1(j) , T-l~t21
j -1

(6.2)
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Laten we a11ereerst nu eens kijken hoe de e1ementen van A geschat

kunnen worden. We kunnen met behu1p van (6.1) en (6.2) berekenen wat

het verwachtte aanta1 overgangen, 1"ij' van qi naar qj za1 zijn,

gegeven 0, waarbij P - p(OI~).

1" ij
1
P

T-l

I at (i)aijbj (Ottl),8ttl (j)

t-l

(6.3)

Het aanta1 te verwachtte overgangen vanuit toestand qi' 1"i' gegeven 0

is

1"
i

N

I 1" ij
1
P

T-l

I a (i),8 (i)
t t

(6.4)

Hieruit kunnen we nu een schatting van een betere waarde voor

geven, door de verhouding 1" /1" te berekenen, zodat,
i j i

T-l

I a t (i)a ij b j (Ot+l),8t+l(j)

t-l

a ij

a ij
T-l

I a (i),8 (i)
t t

(6.5)

Op soortge1ijke wijze kunnen we ook de e1ementen van B herschatten. We

berekenen de frequentie van het voorkomen van een symboo1 r
k

,

genormeerd op het produceren van enig symboo1 door toestand q ..
J



b
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I Qt U ),8t U )
t30 -r

t k

t-1

l:sj~

1:sk:sM
(6.6)

En a1s 1aatste nog het herschatten van de elementen van de initiele

toestandwaarschijnlijkheidsvector waarbij we weer gebruik kunnen

maken van (6.1) en (6.2),

1
p Q (i),8 (i), i~

1 1
(6.7)

In deze formu1es is P gebruikt, die a1s vo1gt berekend kan worden

N N

p(OI>.) - \' \' Q (i)a b (0 ),8 (j),L L t ij j t+1 t+1

i -1 j-1

N

p(ol>.) - I QT(i), t-T

i -1

1:st:sT-1

(6.8)

Er kan worden aangetoond dat herhaa1d toepassen van de re-estimatie

formules (6.5) tim (6.7) gegarandeerd een betere schatting voor de

e1ementen van A, B en ~ op1evert.

Dit komt mede tot uitdrukking in een toename van P, tot een optimum

wordt bereikt (zie [8]). Dit punt is een lokaa1 optimum, omdat de

initie1e waardes van A, B en ~ en de gekozen structuur van de HMM's in

feite a1 bepalen wat de uiteinde1ijke waarde van P, na convergentie

van het re-estimatieproces, kan zijn. In een experiment in [13] b1ijkt

dat de inv10ed van de gekozen initiele waardes in een soortgelijk

systeem a1s beschreven in 3.4. op de herkenningsscores ± 1% kan zijn.
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6.1.2. Left-to-Right Hidden Markov Models

In het onderzoek za1 voor1opig een Left-to-Right structuur gebruikt

worden, hetgeen de manier van herschatten van de parameters in geringe

mate doet veranderen. Er kan name1ijk geen sprake meer zijn van een

lange, doch eindige, trainingsrij O. Eenmaa1 in de 1aatste toestand q
N

aangekomen, heeft een lange rij geen zin meer, aangezien deze toestand

niet meer ver1aten kan worden.

Zoa1s ook a1 eerder gezegd, za1 dan ook gebruik worden gemaakt van een

set van S trainingsrij en 05, die ieder een beperkte 1engte T hebben

(Dus ook uit T symbo1en bestaan). Dat heeft a1s consequentie voor het

herschatten van de e1ementen van A en B dat we met meer dan een

trainingsrij te maken hebben.

Hoe gaat het re-estimatieproces er dan nu uitzien ? A11ereerst heeft

het gebruik van LtR-HMM's tot consequentie dat het eerste symboo1

a1tijd door de eerste toestand wordt geproduceerd en dat

dus ~-(1,0,0, ... ,0). ~ hoeft dus niet meer veranderd te worden.

Verder wordt het 1aatste symboo1 a1tij d door de 1aatste toestand

geproduceerd. Dit komt tot uitdrukking door te ste11en :

voor j-N
anders

Voor de matrix A za1 verder ge1den dat a - 0 voor j<i en j>i+1.
ij

Doordat er slechts een beperkt aanta1 toestandsovergangen moge1ijk

zijn za1 A dus "sparse" zijn, hetgeen bij imp1ementatie een eigenschap

is die een ro1 za1 spe1en, bijvoorbee1d bij de wijze van ops1ag.

We gaan dus herschatten, re-estimeren, waarbij de kans P,

(6.9)

5-1
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gemaxima1iseerd wordt. waarbij net a1s in de vorige paragraaf ge1dt

dat het om een lokaa1 maximum gaat, mede bepaa1d door de initia1isatie

van het proces. De formu1es (6.5) en (6.6) worden nu :

a
ij

b
jk

8
S T-l

~ ~ a:(i)a ijb j (O:+I)P:+l(j)
8-1 t-l

8
S T-l

~ ~

s=1 t-l

l;5;i
j::s;N

(6.10)

(6.11)

Dit mogen we zo doen, omdat we in feite onveranderd de frequentie van

optreden van verschi11ende gebeurtenissen berekenen. Het verschi1 met

de formu1es in 6.1.1. is slechts dat dit apart voor korte rij en OS

gebeurt, waarna een sommatie over a11e rijen p1aatsvindt.

6.1.3 Implementatie

Het mode11eren van spraak met LtR-HMM's is nog niet getmp1ementeerd,

maar op dit moment is we1 a1 bekend dat bij het imp1ementeren van de

theorie zoa1s in de vorige paragraaf behande1d, er prob1emen zouden

ontstaan van numerieke aard. Daar worden nu op1ossingen voor

aangedragen.
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6.1.3.1. Numerieke underflow

Zoals uit 6.1. blijkt. wordt voor het schatten van de elementen van A

en B het berekenen van Q (i) en f3 (i) gevraagd met l:s~ en l~i:SN.
t t

Omdat per definitie geldt dat zowel Q (i)~l als f3 (i)~l, zal bij het
t t

gebruiken van de recursieve betrekkingen (6.1) en (6.2) gelden dat

Q (i)--+ 0 en f3 (i) --+ 0 voor T --+ co Dat betekent dat bij het
T 1

berekenen van deze kansen door een computer "underflow" zal optreden,

als T groot is. Bij het gebruik van LtR-HMM's zal uiteraard minder

gauw underflow optreden. door het gebruik van kortere trainingsrijen.

maar het exponentieel naar 0 naderen blijft uiteraard aanwezig.

Dramatisch is dit echter niet, want met een schalingsmethode blijkt

het effect van underflow geelimineerd te kunnen worden. Daarbij gaan

we Q (i) en f3 (i) schalen, waarna bij het berekenen van a en b
iJo

het
t t ij

effect van de schaling blijkt te kunnen worden verwijderd.

We beginnen met de toestandsovergangswaarschijnlijkheden. We

berekenen Q (i) met (6.1) en vermenigvuldigen deze daarna met een
t

schaalfactor c
t

' die als voIgt berekend wordt :

C
t

(6.12)

Hierdoor geldt dus dat

N

\' c Q (i) - 1L t t
voor l:s~ (6.13)

Dat doen we ook met f3 (i), en krijgen dus c f3 (i), met ~~l en l~i:SN.
t t t

Voor (6.5) heeft dat tot gevolg :
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T-l

~ CtQt(i)aijbj(Ot+l)~t+l(j)Dt+l
tEl

CtQt(i)ai1b1(Ot+l)~t+l(1)Dt+l

1-1 I I [L....- ---'

(6.13)

.
Q (i)

t

.
~ (i)

t

. .
Waarbij Q (i) en ~ (i) de geschaa1de Q (i) en ~ (i) zijn, en verdert t t t

u-l

en (6.14a)

T

C D - nC
u

- Ct ~1 T

u-l

(6.14b)

We zien dat in (6.13) in zowe1 de teller a1s de noemer de term CDt t+l
voorkomt. Dat betekent dus dat die eruit gedee1d kan worden, met a1s

resu1taat dat (6.5) een waarde voor a geeft die met geschaa1deij
waarden voor Q (i) en ~ (i) toch correct is.

t t

Voor de bepa1ing van b wordt deze1fde procedure gebruikt, uitgaande
jk

van (6.6) :

N

[~ ~ CtQt(j)~t+l(1)aj1b1(Ot+l)Dt+l] + [CTQT(j)~T(j)]
t30 -r 1-1 ~t<T-1 0 -r

t k T k

b
jk

T-l N

~ CtQt(j) ~ aj1b1(Ot+l)~t+l(1)Dt+l
tEl 1El

+ C Q (j)~ (j)T T T
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T-1

I

°t(j)J9t+1(1)ajlbl(Ot+1) ] + [OT(j)J9T(j)]
lst<T-1 0 -r

T k

o (j)
t

De 1aatste term in de teller komt daarin a11een voor indien 0 E R. Uit
T

(6.15) b1ijkt dat ook hier de factor C weggedee1d kan worden, zodat
T

aangetoond is dat het gebruik van geschaa1de waarden van 0 (i) en
t

J9 (i) in (6.6) ook een correcte waarde op1evert voor b , met scha1ing
t jk

van de factor uit (6.12).

In de praktijk za1 het misschien niet a1tijd nodig zijn op ieder

tijdstip t te scha1en om underflow te voorkomen. In het geva1 dat er

geen kans op underflow is kunnen de schaa1factoren op die

tijdstippen ge1ijk aan 1 geste1d worden.

Laten we nu eens kijken wat het gebruik van de scha1ingsmethode voor

inv10ed heeft op het re-estimatieproces voor LtR-HMM's. Zoa1s bekend

wordt bij de training van deze mode11en gebruik gemaakt van meerdere

(kortere) trainingsrijen. In eerste instantie 1ijkt het niet moge1ijk

deze1fde scha1ingsmethode toe te passen omdat de schaa1factoren niet

hetze1fde zijn voor iedere combinatie van 08(i) en J9 5 (i).
t t

Een op1ossing voor dit prob1eem is even te wachten met het wegde1en

van de kans P(OIA) in (6.5) en (6.6), de formu1es die ten gronds1ag

1agen aan (6.10) en (6.11). Voor deze kans ge1dt namelijk (6.8), en

verder ge1dt ook dat wanneer we c berekenen a1s in (6.12) dat
t

iii

C\"'o (i) - 1
T L T

(6.16)
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gebruiken van geschaalde waardes van Q (i)
t

in de teller a1s de noemer van (6.10)

Met behu1p van (6.8) kunnen we dus stellen dat C - liP. Bij het
T

en ~ (i) za1 verder zowel
t

en (6.11) de factor CS
T

verschijnen, zie (6.17).

5
5 T -1

I c5 I Q:(i)aijbj(O:+l)~:+l(j)T

s-l t-1

a ij 5
5 T - 1

I c5 I Q5(i)~5(i)
T t t

5-1 tal

(6.17)

5

I c; I Q5(')~5(')
t J t J

.-1 t30
5_e

b t k

jk s
5 T -1

I c5 I QS(j)~S(')
T t t J

sal tal

We zouden dus graag zien dat de term CS
- lips nog v66r de sommatie

T

over s gee1imineerd zou kunnen worden. Dat kan, aangezien de formu1es

(6.17) ook zouden zijn ontstaan a1s we de termen lips in (6.5) en

(6.6) hadden 1aten staan inp1aats van ze weg te de1en. We kunnen dus

evengoed ook C· weg1aten in teller en moemer van (6.17).
T

Dat betekent dat (6.10) en (6.11) dus met scha1ing van Q (i) en ~ (i)
t t

toch correcte waardes zu11en op1everen. Deze formu1es kunnen dan ook

gezien worden a1s een basis voor de imp1ementatie van het

re-estimatieproces voor de parameters van LtR-HMM's.
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6.1.3.2. Korte training

Zoals al eerder gezegd kan bewezen worden dat het beschreven

re-estimatieproces convergeert naar de best mogelijke parameters voor

T --+ co. Maar uiteraard kan slechts een eindige hoeveelheid

trainingsdata gebruikt worden, en dit veroorzaakt een ander probleem.

Het kan namelijk gebeuren dat er na een trainingsfase elementen bjk=O

zijn, doordat in de training niet alle mogelijke symbolen bij een

toestand voorkwamen.

Dat heeft bij classificatie tot gevolg dat bij het berekenen van

P(OIA), zie (6.8), en dus Q (j) (zie 6.1) een 0 -r kan voorkomen,
t+l t+l k

waarvoor geldt dat b (0 )-0. Dus Q (j)=O en Q (i)-O. Als a
j t+l t + 1 T i j

slechts ongelijk aan nul is voor een waarde van j, dan levert dat

uiteindelijk op dat P(OIA)-O. Het gelijk aan nul zijn van een b kan
jlt

dus het hele classificatieproces de nek omdraaien.

Aangezien het uiteraard niet te garanderen is dat de training ervoor

zorgt dat geen b -0 kan worden, moet er een andere oplossing gezocht
jlt

worden. Die is bijvoorbeeld het vervangen van alle O-waarden van b 's
jlt

door een klein getal E, dat nader bepaald moet worden.

Na het berekenen van de

re-estimatieformule, worden dus

vervangen door E. Dat heeft tot

nieuwe b' s met de betreffende
jlt

alle parameters b -0, of beter b <E,
jlt jlt

gevolg dat de overige elementen van de

rijvector b moeten worden aangepast zodat blijft gelden dat
j

ge1den, ziet er a1s vo1gt uit:

Het proces

M

I
dat

b - 1
jlt

ervoor moet zorgen dat b ~fjk en dat

(6.18)

(6.18) blijft
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1 - If.

b
jk

b
jk

Vb> f.
jk

V b :s f.
jk

(6.19)

a -0 (overgang tussen 2
ij

de berekening van P(OIA)

te lossen door het principe

Hierbij geeft ' l' het aanta1 e1ementen b aan waarvoor in eerste
jk

instantie ge1dt dat b :s f. • Uit [13 ] blijkt dat a1s f. in de

10-5
jk

ordegrootte van ligt, (6.19) goed blijkt te vo1doen bij een HMM

behorende tot de LtR-k1asse. Na daadwerkelijke imp1ementatie kan

eventuee1 de inv10ed van f. op de herkenningsscores van een systeem

gebaseerd op de hier gebruikte LtR-HMM onderzocht worden. De essentie

bliJ" ft uiteraard dat vermeden moet worden dat er e1ementen b -0
jk

ontstaan.

Ook mag het niet gebeuren dat er een

toestanden) wordt, omdat dan evengoed

resu1teert in O. Ook dit prob1eem is op

van (6.19) te gebruiken.

Het is echter zeer de vraag of dit nodig za1 zijn bij gebruik van

LtR-HMM's, omdat het zeer onwaarschijn1ijk is dat een van de weinige

overgangen een kans van optreden ge1ijk aan nul za1 hebben.

De uitvoering van (6.19) kan geschieden zowe1 na een iteratiestap in

het re-estimatieproces a1s na convergentie van dit proces.
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6.2. structuur van Hidden Markov Model

Een van de belangrijke aspecten bij het gebruik van stochastische

modellering aan de hand van Hidden Markov Models is de keuze van de

structuur van het model. Deze wordt voor het grootste gedeelte bepaald

door het aantal toestanden, N, en het vaststellen van de mogelijke

toestandsovergangen.

Al eerder is besproken waarom voor de Left- to-Right structuur is

gekozen, met overgangen tussen slechts opeenvolgende toestanden,

buiten de overgangen van een toestand naar zichzelf. Het aantal

toestanden waaruit een LtR-HMM bestaat is echter nog onbepaald, en kan

ook pas worden vastgelegd als gekozen is voor een bepaalde set

woordeenheden. Hierbij zou het aantal te verwachten stationaire delen

van een woordeenheid centraal kunnen staan, aangezien HMM's de

eigenschap (kunnen) vertonen dat de toestanden zich gaan

vereenzelvigen met de (semi-)stationaire delen van een signaal. Regels

zijn hiervoor niet te geven, aangezien de toestanden helemaal niet

hoeven overeen te komen met enig fysisch waarneembaar verschijnsel.

Uit de literatuur blijkt dan ook dat bij experimenten met HMM's vaak

gewoon een aantal toestanden per model wordt gekozen, waarbij

gevarieerd wordt tot een optimum lijkt op te treden. Daarbij kan zich

het probleem voordoen dat dit niet voor ieder woord bij hetzelfde

aantal toestanden is. Dan zal gekozen moe ten worden voor een soort

gemiddeld aantal toestanden. Het invoeren van een variabel aantal

toestanden per model lijkt mij, in verband met de dan sterk toenemende

complexiteit van het herkenningssyteem, in het begin zeker niet

verstandig.

Tor slot wil ik nog opmerken dat in de literatuur zeer weinig HMM's

voorkomen (voor losse woordherkenning) met meer dan 5 toestanden per

model.
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Bij gebruik van andere, k1einere, woordeenheden dan taa1kundige

woorden, wordt vaak N~3 of 4 gekozen. Bijvoorbee1d N-3 lijkt voor

gebruik van trifonen een rede1ijke keuze, gezien de opbouw van dit

spraaksegment. Zie ook paragraaf 3.2.

6.3. Toestandverblijfstijd

Een aspect dat bij de mode11ering van spraak(-produktie) met HMM's een

niet te verwaar10zen ro1 spee1t is de verb1ijftijd van het hidden

proces in een bepaa1de toestand. Bij gebruik van de HMM's zoa1s eerder

beschreven is deze verb1ijfstijd in toestand i name1ijk a1 imp1iciet

vastge1egd. De kans dat het proces een tijd ~ in toestand i b1ijft is

name1ijk a~-l, dus exponentiee1.
i1

Willen we echter een spraakproduktieproces met HMM's beschrijven en

daarbij een toestand van een HMM 1aten overeenkomen met een stationair

stukje spraak (korte stationaire toestand spraakproduktieparameters)

dan moeten we ons de vraag ste11en of dit proces zich ook a1s zodanig

gedraagt. Uit onderzoek van ondermeer Levinson ([ 10]) blijkt dat de

exponentie1e verde1ing geen optima1e resu1taten geeft, zodat voor

uiteinde1ijke goede herkenningsscores naar een betere verde1ing van de

verb1ijfstijd in een toestand gezocht moet worden. Deze kan vo1gen uit

onderzoek door bepa1ing van (6.20) voor diverse ~.

d (~)
i

P( 0 0 ... 0 Iq op t)
t+l t+2 t+~ i

P( q op t )
i

(6.20)

In een derge1ijk onderzoek, genoemd door Levinson ([10]), is een goede

verde1ing voor d (~) gevonden, die succesvo1 bij spraakmode11ering kan
i

worden toegepast.

Bij gebruik van een gevonden kansverde1ing d (~) in hidden Markov
i

modellering zullen de formu1es (6.1) en (6.2) aangepast moeten
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worden, waaruit de veranderingen in de andere formu1es vo1gen.

In eerste instantie 1ijkt het pas zinvo1 hier verder op in te gaan a1s

het onderzoek zich gaat toespitsen op verbetering van de

herkenningsscores van een bestaand systeem. In de 1iteratuur zijn

Markov modellen waarbij een dergelijke kansverdeling gebruikt wordt

bekend onder de naam "Continous1y variable duration Hidden Markov

Models" .

6.4. Scoring

Aan de hand van de "woord"-mode11en, die worden gevormd door training,

kan een onbekende uitspraak verge1eken worden met bekende uitspraken,

Na verge1ijking met a11e mode11en bes1ist dan uiteinde1ijk een

woordherkenner met welke bekende uitspraak de onbekende uitspraak het

meeste overenkomt. Dit wordt bepaa1d door de score die ieder model

geeft bij verge1ijking met de onbekende uitspraak.

A1 eerder zijn, uitgaande van hidden Markov mode11ering, twee

scorings-a1goritmen beschreven, Viterbi-scoring en Baum-We1ch scoring.

Bij losse woordherkenning kan met beide a1goritmes de kans P(O I>.)

berekend worden, dus de kans dat een onbekende rij 0 geproduceerd zou

zijn door model >.. Uit de 1iteratuur b1ijkt dat deze a1goritmes geen

aanwijsbaar verschi1 op1everen wat de werking van een losse woorden

herkenner betreft.

Maar naar aan1eiding van 6.1 is er op dit moment een duide1ijke

voorkeur ontstaan voor Baum-We1ch scoring, omdat het berekenen van

de schaa1factoren zowe1 bij de bepa1ing van p(OI>.) nodig za1

b1ijken, a1s ook, zoa1s a1 eerder besproken, bij het

re-estimatieproces. Bij zowe1 scoring a1s re-estimatie naar aan1eiding

van een rij 0, 1evert dit dus tesamen een aanzien1ijke besparing van

rekentijd op !
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Het is in de praktijk onmogelijk om P(OIA) te berekenen met (6.8),

omdat, net a1s in 6.1, underflow zou optreden. We zu11en nu zien dat

gebruik van de schaa1factoren uit (6.12) uitkomst kan bieden. Laten we

beginnen met op te merken dat uit 6.1.3.1 vo1gt dat

P (6.21)

Ook (6.21) kan echter niet direct berekend worden, zonder dat overflow

kan optreden, maar (log P) we1, zodat

log P (6.22)

waarbij P dus de kans is dat een uitspraak 0 door model A is

geproduceerd. In deze vorm kan (6.22) zowe1 toegepast worden voor

scoring van LtR-HMM's a1s a1gemene HMM' s. In geva1 van training en

herkenning aan de hand van een rij 011 bij LtR-HMM's moe ten de

bijbehorende schaa1factoren met bovenindex "s" gebruikt worden voor

berekening van P(OIA) met (6.22). Het is dus moge1ijk om aan de hand

van een rij O· een model zowe1 Ute scoren" a1s te trainen !

6.5. Woordherkenning

Is van a11e mode11en door scoring P(OIA) berekend, dan kan de

woordherkenner het onbekende woord identificeren met het model waarbij

P(OIA) het grootst is.

Naar de buitenwere1d wordt dan het label van dat model gestuurd.

Afhankelijk van de gebruikte woordeenheden wordt dat bijvoorbee1d

(katj. waarna het woord a1s herkend mag worden beschouwd. Bij gebruik

van k1einere woordeenheden kan pas op hogere niveau's, met gebruik van

taa1kundige kennis, een (taa1kundig) woord worden samengeste1d.
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6.6. Conclusies

De in dit hoofdstuk behande1de mode11ering van spraak en het herkennen

daarvan is nog niet gelmp1ementeerd, maar op basis van het voorgaande

kan daar nu aan begonnen worden. Daarbij zijn aan de hand van

1iteratuur een tweeta1 moge1ijk optredende prob1emen voortijdig

voorkomen.

We1 za1 voordat aan daadweke1ijke imp1ementatie kan worden begonnen de

structuur van de gebruikte LtR-HMM's (voor1opig) vastge1egd moeten

worden. Aangezien het is aan te beve1en een eerste spraakherkenner in

dit onderzoek te baseren op een beperkte set taa1kundige woorden,

bijvoorbee1d de cij fers 0 tim 9, zou N-S gekozen kunnen worden, en

verder de structuur van figuur 3.4. Uit de 1iteratuur b1ijkt dat dit

goede resu1taten kan op1everen, zie ook [14].

Wat de aanwezige hardware betreft, moet overwogen worden of het

externe data-RAM nog verder moeten worden uitgebreid i.v.m. de ops1ag

van de parameters van de Hidden Markov Models. Gebruik van methodes

uit de numerieke algebra betreffende matrices die "sparse" zijn, kan

eventuee1 een besparing van zowe1 rekentijd a1s bes1ag op geheugen

op1everen.
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HOOFDSTUK 7. TOEKOMSTIG ONDERZOEK

Bij het afstudeerwerk heeft op de achtergrond steeds het 1eggen van

een basis voor het onderzoek naar een a1gemene automatische

spraakherkenner een ro1 gespee1d. In dit hoofdstuk za1 aangegeven

worden hoe het onderzoek op basis van dit vers1ag zou kunnen worden

voortgezet.

7.1. Keuze woordeenheden

Bij de keuze voor de te gebruiken woordeenheden zijn er verschi11ende

moge1ijkheden, die in hoofdstuk 3 a1 genoemd zijn. Deze hebben ieder

hun voor- en nade1en :

Fonemen

Voorde1en

Nade1en

Difonen

Voorde1en

Nade1en

k1eine vocabu1aire, ± 40

- Rede1ijk stationair spraaksegment

Geen onderscheid tussen bijvoorbee1d "ij" en "ei",

- Vee1 akoestisch-fonetische rege1s nodig om taa1kundige

woorden te kunnen formeren.

- Geen informatie over k1ankovergangen, dus door

coarticu1atie is de spreiding in uitspraken van

hetze1fde foneem re1atief groot.

K1ankovergangen zitten in een difoon, dus geen last van

coarticu1atie

- Vee1 difonen, ± 1600

- Rege1s voor het samenste11en van taa1kundige woorden uit

difonen zijn (nog) niet bekend.
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- Begin en einde van

klankovergangen, zodat

stationair is.

een difoon zijn

het spraaksegment niet

beide

echt

Misschien is verduidelijkend om hier tegenover de voordelen en nadelen

van het gebruik van taalkundige woordeenheden te zetten :

Woorden

Voordelen

Nadelen

- Direct taalkundige woorden beschikbaar.

- Veel zoeken bij grote vocabulaires waarbij zeer hoge

eisen aan rekencapaciteit en geheugenomvang worden

gesteld.

- Zeer moeilijk en soms echt onmogelijk om woordgrenzen

vast te leggen.

Voor losse woordherkenning, en dat is wat er

is het, bij een grote dekking van het

praktisch onmogelijk taalkundige woorden als

voorlopig gaat gebeuren,

nederlandse taalgebied,

eenheden te gebruiken.

Ook het gebruik van fonemen en difonen heeft relevante nadelen.

Echter, het gebruik van trifonen valt, gezien de gegeven opsomming, te

overwegen. Deze woordeenheid verenigt namelijk de voordelen van het

gebruik van fonemen en difonen in zich.

Een trifoon bestaat uit een stationair deel, van belang bij hidden

Markov modellering, en door z'n structuur is er, met een geringe

aanpassing van de automatische foneem- of difoonscheiding ([4]), een

methode ze automatisch te scheiden. Verder heeft gebruik van deze

woordeenheden geen last van het coarticulatieverschijnsel, doordat de

klankovergangen in de woordeenheid worden meegenomen. In theorie is

deze verzameling echter erg groot, ± 64000, zijnde aUe mogelijke

overgangenjfonemenjovergangen. Het zal echter duidelijk zijn dat een

groot gedeelte hiervan in de praktijk niet voorkomt.



- 76 -

7.2. Herkenningssystemen met woordsegmentatie

Om lijn te brengen in het onderzoek op basis van het systeem van

figuur 3.7, waarbij de eisen gesteld in hoofdstuk 3, in het oog

gehouden worden, zou het er als voIgt kunnen uitzien :

- Allereerst onderzoek naar een systeem met achtereenvolgens

LPC-analyse/ woorddetectie/vectorquantisatie/discrete hidden Markov

modellering. Als woordeenheden worden taalkundige woorden uit een

beperkte set gebruikt. Het doel van een dergelijk systeem is louter

het vergaren van kennis en inzicht over het gebruik en gedrag van

HMM's.

- Daarna kan overgestapt worden op het gebruik van Continuous HMM's,

zodat het systeem bestaat uit LPC-analyse/woorddetectie/CHMM's. Dit

levert zowel een besparing van geheugen, doordat minder parameters

per model hoeven worden opgeslagen, als waarschijnlijk een betere

herkenningskans door het ontbreken van de fout geintroduceerd door

vectorquantisatie. Het rekenwerk zal echter aanzienlijk toenemen,

door het moe ten bepalen van continue kansverdelingen.

Ui tgaande van een van de twee vorige configuraties, kunnen

vervolgens kleinere woordeenheden gebruikt gaan worden, waarbij het

woorddetectiealgoritme zodanig moe ten worden veranderd dat het

automatisch de grenzen van de nieuwe woordeenheden kan aangegeven.

Indien het herkenningsproces real-time is uit te voeren is dan in

principe lopende spraakherkenning mogelijk.

- Uit het voorgaand systeem nrolt" een rij aaneengesloten labels van

woordeenheden. Met behulp van kennis van syntaxis en eventueel

semantiek moet op een hoger niveau de stroom woordeenheden verwerkt

worden tot taalkundige woorden. Daarbij zal de nadruk liggen op het

corrigeren van eerder gemaakte herkenningsfouten door wat voor
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oorzaak dan ook, en het aangeven van de taalkundige woordgrenzen.

Gebruik van een programmeertaal als PROLOG, voor het implementeren

van een "database voor regels", moet daarbij zeker overwogen worden.

Tot zover een mogelijke manier om op gestructureerde stapsgewij ze

manier onderzoek te doen naar automatische lopende spraakherkenning,

waarbij segmentatie van de gebruikte woordeenheden nodig is.

7.3. Herkenningssysteem zonder woordsegmentatie

Een andere lijn die het onderzoek zou kunnen volgen is, na het

verkrij gen van een ruim inzicht in de hele hidden Markov

modelleringsproblematiek, onderzoek te doen naar een netwerk dat is

opgebouwd uit Hidden Markov Models. En wel zodanig dat die vanuit de

eindtoestand overgangen kunnen hebben naar de andere modellen in het

netwerk. Dit netwerk bestaat dus uit een groot aantal toestanden, zie

ook figuur 3.5.

Door bijvoorbeeld herhaald een Left-to- Right structuur toe te passen,

is het goed mogelijk dat na een (lange!) trainingsperiode (waarbij

tegelijkertijd herkennen mogelijk blijft) deze LtR-HMM's met bepaalde

woordeenheden te benoemen zouden zijn. Hierbij is

woordsegmentatie dus niet meer aan de orde, een uitspraak wordt

volledig door het netwerk gemodelleerd.

Gegeven een onbekende uitspraak, kan na bepaling van het optimale pad

door het netwerk (Viterbi algoritme), de uitspraak weergegeven worden

met de labels van de toestanden uit het optimale pad. Merk op dat

taalkundige kennis automatisch in het uitgebreide netwerk wordt

gebracht bij (langdurig) trainen.
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HOOFDSTUK 8. CONCLUSIES

Het gestarte onderzoek naar automatische spraakherkenning heeft na een

intensieve orientatie in het vakgebied, een concreet bee1d opge1everd

van de configuratie van een eerste te imp1ementeren systeem dat losse

woorden herkent. Daarbij bood mode11ering van spraak met Hidden Markov

Models de beste perspectieven, zowe1 nu a1s voor geavanceerdere

systemen in de toekomst. Verder b1eek het in principe moge1ijk te zijn

het systeem aan de hand van een onbekende uitspraak haast

tege1ijkertijd te 1aten herkennen en trainen.

Van het eerste herkenningssysteem is naast de LPC-ana1yse die a1

gerea1iseerd was, nu ook de woorddetectiesoftware in TMS 32010

assembler beschikbaar. Deze b1eek goed te werken bij het detecteren

van taa1kundige woorden.

De vectorquantisatie en de hidden Markov mode11ering moe ten nog

germp1ementeerd worden, waarbij voor de vectorquantisatie nog een

afstandsmaat moet worden vastgeste1d. Voor de hidden Markov

mode11ering is in het eerste herkenningssysteem gekozen voor een

beperkte set van taa1kundige woorden.

Op basis van resu1taten en inzicht verkregen naar aan1eiding van

rea1isatie van dit eerste systeem moet het moge1ijk zijn het onderzoek

voort te zetten naar geavanceerdere herkenners.

Door dan gebruik te gaan maken van woordeenheden zoa1s fonemen,

difonen, trifonen etc, bij mode11ering met HMM's, is het in principe

moge1ijk om met een acceptabe1e vocabu1aireomvang het he1e taa1gebied

te bestrijken. Daarbij 1ijken trifone~ eigenschappen te hebben die van

pas komen bij zowe1 segmentatie a1s mode11ering.

A1 naar ge1ang de app1icatie, kan het gewenst zijn de stroom

"e1ementaire" woordeenheden te verwerken tot taa1kundige woorden. Dit
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zal op een hoger niveau moe ten gebeuren, met gebruik van kennis van

syntax en semantiek. Voor implementatie hiervan lijkt PROLOG erg

geschikt.

Modellering en herkenning van spraak zonder woordsegmentatie lijkt ook

mogelijk te zijn. Spraak wordt dan gemodelleerd door een groot netwerk

dat is opgebouwd uit onderling verbonden HMM's. Daarbij zal een lange

trainingsfase vereist zijn, maar taalkundige kennis wordt dan

automatisch in het model gebracht.

Tot slot wil ik alle leden van de vakgroep EEB bedanken voor

hun steun en hulp bij mijn afstuderen en voor de prettige werkomgeving

waarin dit kon plaatsvinden. Daarbij in het bijzonder prof. van

Bokhoven voor het beschikbaar stellen van de opdracht en ir. Nijtmans

voor de prettige samenwerking en begeleiding.
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BIJLAGE 1. SOURCECODE WOORDDETECTIE "WRDDET"

LOCATION OBJECT CODE LINE SOURCE LINE

UPDATE RUISN1VEAU

;TOESTAND FSH

; TEllER AANTAl STILTE-FRAMES

;TEllER AANTAl WOORD-FRAMES

;MAXIHlIM VAN VOORGEKCI'1EN FRAME-ENERGIE

;lOG-WAARDE VAN FRAME-ENERGIE
;DREMPEL VOOR STIJGEND-TOESTAND

;DREHPEL VOOR PLATEAU-TOESTAND
;DREHPEL VOOR DAlEND-TOESTAND

;POINTER NAAR LAATSTE WOORD-FRAME

;IIS VOOR HINlMAlE TIJDSDUUR WOORD

;IIS VOOR DYtlAHI SCBE DREHPEL

;FLAG WOORD GEDETECTEERD

;BEREXEN LOG (RO) VAN NIEUW FRAME

;E>ERUIS, STATE -->

;E<ERU1S, STATE - 0

;STATE :- 0
;RESET f l«X)RDFRAMES

STATE

LBL1 ;BRANCB NAAR STATE 0 (RUST)

ONE

STYGND ;BRANCB NAAR STATE 1 (STIJGEND)

ONE
PUT ;BRANCH NAAR STATE 2 (PLATEAU)

ONE
DAl ;BRANCH NAAR STATE 3 (DAlEND)

LBL4 ;BRANCH MAAR STATE 4 (RUST)

GETEN

ERUIS

LBl8

STRNS

STATE

FRAMES

RECOG

RECOG+1

RECOG+2

RECOG+3
RECOG+4

RECOG+5

RECOG+6
RECOG+7

RECOG+8

RECOG+9
RECOG+10

RECOG+11

BEPAlING TOESTAND VAN FSH

ZALS

BZ

SUllS

BZ

SUllS

BZ

SUllS

BZ

B

CAlL

SUB

BGZ

CAlL
ZAC
SACL

SACL

44

45

46

47

48 LBL1
loB

50

51

52
53

54

5 NAME' WRDDET '
6 .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.

7 • BEGIN - EIND DETECTIE VAN WOORDEN AAN DE HAND VAN EEN FINITE STATE MACHINE •

8 • H.B.V. BET TMS-32010 EVAlUATION BOARD EN BET ANALOG-INTERFACE-BOARD •

9 • •
10 • GESCBREVEN DOOR: C.B.B. JANSSEN •
11 ·%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ZZ%%%%·

12 •

13 •

14 •

15 •
16 ***•••***************************************************************••*********************

17 • ADRESSEN VAN LOCAl! EN GLOBAlE VARIABELEN IN DATA-PAGE 0 (VAN DE TMS-320) •

18 • VOOR GEBRUIK IN BET WOORD DETECTIE AlGORITME •
19 *****.*.*•••*****•••**.****************•••***********.***********•••************************

20 •
21 STATE IQU

22 SILFRM IQU

23 FRAMES IQU
24!MAX IQU

25 LOGRO IQU

26 ERUIS IOU
27 IPLAT IQU

28 IDAl IOU

29 ENDWRD IOU
30 THIN IQU

31 DREHPL IQU

32 GOTWRD IOU

33 •
34 **********************************•••************••••*****************••***.*.**************

35 •

36 •

37 •
38 FSH

39
40

41

42

43

<0053>
<0054>

<0055>

<0056>

<0057>
<0058>

<0059>

<005A>
<005B>

<005C>

<005D>

<005E>

0000 6653

0001 FFOOOOOE

0003 6300

0004 FFOOOOIE

0006 6300

0007 FF000046

0009 6300

OOOA FF000051

oooe Fe000061

OOOE F800008B

0010 1058

0011 FC00001B

0013 F8000088
0015 7F8B

0016 5053

0017 5055
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LOCATION OBJECT CODE LINE SOURCE LINE

0018 7[00 55 LACK HAXBLX
0019 6700 56 TBLR EXTADR ;RESET FRAMEPOINTER
001A 7F8D 57 RET ;KEERT TERUG NAAR BOOFDPROGRAIflA VOOR WEGSCH

58
001B 7[01 59 LBL8 LACK 1
001C 5053 60 SACL STATE ;TOESTAND :- 1
001D 7F8D 61 RET ;KEER TERUG NAAR BOOFDPROGRAIflA

62
001E F800008B 63 STYGND CALL GETEN
0020 1058 64 SUB ERUIS
0021 FCOOO03A 65 BGZ LBL3 ;TOESTAND BLIJFT 1
0023 F8000088 66 CALL STRNS ;E<ERUIS, UPDATE RUISNIVEAU
0025 7EOl 67 LACK 1
0026 6154 68 ADDS SILFRM
0027 5054 69 SACL SILFRM ;1 AANEENGESLOTEN RUIS-FRAMES BIJGEWERXT
0028 7EOO 70 LACK tMSIL ;BAAL [IS VOOR HAXlHAAL 1 RUISFRAMES BINNEN
0029 6700 71 TBLR 1CLAD2
002.A 2000 72 LAC 1CLAD2
002B 6354 73 SUBS SILFRM ;VERGELIJX [IS HET 1 AANEENGESLOTEN RUISFRAMES

002C FFOOO031 74 BZ LBL2 ;TEVEEL RUISFRAMES, --> RESET PARAMETERS, TOESTAND :-0
002E 7[01 75 LACK 1 ;ZOLANG SILFRM < THSIL BLIJFT TOESTAND 1

002F 5053 76 SACL STATE
0030 7F8D 77 RET ;KEERT TERUG MAAR BOOFDPROGRAIflA ETC.

78

0031 7F89 79 LBL2 ZAC ;RESETTEM TELLERS VOOR RUISFRAMES EN WOORDFRAMES, TOESTAND :-0

0032 5053 80 SACL STATE
0033 5054 81 SACL SILFRM
0034 5055 82 SACL FRAMES
0035 2FOO 83 LAC ONE,15
0036 5056 84 SACL EHAX ;RESET HAXlMALE FRAME-ENERGIE
0037 7EOO 85 LACK HAXBLK
0038 675B 86 TBLR ENDWRD ;RESET POINTER VOOR WEGSCElRIJVEN FRAME
0039 7F8D 87 RET ;XEERT TERUG IlAAR BOOFDPROGRAIflA [TC.

88
003A 7F89 89 LBL3 ZAC
003B 5054 90 SACL SILFRM ;RESET TELLER 1 RUISFRAMES
003C 2057 91 LAC LOGRO
003D 1059 92 SUB [PLAT ;BEPALING MIEUWE STATE
003E FDOOO043 93 BGEZ LBL5 ;STATE --> PLATEAU; ZEKER WOORD GEVONDEN

0040 7E01 94 LACK 1
0041 5053 95 SACL STATE ;ERUIS < [ < [PLAT, STATE BLIJFT STIJGEND

0042 7F8D 96 RET ;KEERT TERUG NAAR HOOFDPROGRAIflA

97
0043 7E02 98 LBL5 LACK 2
0044 5053 99 SACL STATE ;STATE :- 2

0045 7F8D 100 RET ;XEERT TERUG NAAR HOOFDPROGRAIflA

101

0046 F800008B 102 PLAT CALL GETEN ;OPHALEH ENERGIE VAN NIEUW FRAME

0048 1059 103 SUB EPLAT

0049 FBOOO04E 104 BLEZ LBL6 ;STATE --> DALEHD

004B 7E02 105 LACK 2 ;STATE BLIJFT PLATEAU

004C 5053 106 SACL STATE

004D 7F8D 107 RET ;XEERT TERUG MAAR HOOFDPROGRAIflA

108
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KLADZ
KLADZ,PA4

ENDWRD,PA5 ; ZET ENOWRD IN EXTERN OATARAM
; KEER TERUG NAAR HOOFOPROGiW"f'1A

004E 7E03

004F 5053
0050 7FBO

0051 FBOOOOBB

0053 1059
0054 F0000043

0056 2057

0057 105A

005B F000004E

005A 6600

005B 505B

005C 7FB9
0050 5054

005E 7E04

005F 5053

0060 7FBO

0061 FBOOOOBB

0063 105A

0064 FC00004E
0066 FBOOOOBB

006B 7EOI
0069 6154
006A 5054

006B 7EOO

006C 6700

0060 2000

006E 6354

006F FF000073

0071 F900005E

0073 2055

0074 6354

0075 5055

0076 635C

0077 FA000031

0079 205B

007A 7FBO

007B 0050

007C 1056

0070 FC000031

007F 7EOI

OOBO 505E

OOBI 6AOO

00B2 B2FF

00B3 7FBE

00B4 5000

00B5 4COO

00B6 405B

00B7 7FBO

109 LBL6

110

III

112

113 OAL
114

115
116

117

llB
120 RUST

121

122
123
124

125 LBL7

126
127

12B
129 LBL4

130

131

132
133

134
135

136

137

13B

139
140

141

142

143 ENDCOH

144

145

146

147

14B

149

150

151

152
153 ENOW

154

155

156

157

15B

159

160

161

162

LACK

SACL
RET

CALL

SUll

BGEZ
LAC

SUll
BGEZ

ZALS

SACL

ZAC

SACL

LACK

SACL
RET

CALL

SUll

BGZ
CALL

LACK

ADOS
SACL

LACK

TBLR

LAC

SUllS

BZ

B

LAC

SUllS

SACL

SUllS

BLZ

LAC

NOP

ADO
SUll

BGZ

LACK
SACL

LT
HPYX

PAC

SACL

OUT

OUT

RET

3

STATE

GETEN

EPLAT
LBL5

LOGRO

EOAL

LBL6

EXTADR

ENDWRD

SILFRM

4

STATE

GETEN
EOAL
LBL6

STRHS

1

SILFRM
SILFRM

tHSIL

lCLAD2

lCLAD2

SILFRM

ENDeON

LBL7

FRAMES

SILFRM

FRAMES

'n1IN

LBL2

ERUIS

OREMPL

EHAX

LBL2

1

GOTWRD

ONE

ENOADR

;STATE ;- 3 (OALEND)

;1CEERT TERUG NAAR BOOFOPROGRAtfiA

;OPBALEN ENERGIE VAN NIEUW FRAME

;STATE --> PLATEAU

;E < EPLAT

;E > EOAL , STATE - 3
;E < EDAL SET EINDE-POINTER NAAR OIT FRAME

;RESET f STILTE-FRAMES

;STATE :- 4 (STILTE NA WOORD)

;1CEERT TERUG NAAR BOOFOPROGRAtfiA

;ENERGIE NIEUW FRAME

;E > EOAL ,STATE --> OALEND
;E < EOAL , UPDATE RUIS-NlVEAU

;VERBOOG f RUISFRAMES HET 1
;CBECK OF SILFRM - MAX. TOEGESTAAH AAHTAL

;GRENS BEREIKT, EINDE WOORD BLIJFT ENDWRD, REST RUIS

;GRENS NIET BEREIKT, STATE - 4

;CHECK OF WOORD EEN GESTELOE HINlMALE OUUR BEEFT

;ACCU :- f FRAMES ZONDER OE LAATSTE RUISFRAMES

;FRAMES :- WOORDFRAMES
;HINlMALE f WOORDFRAMES
;WOORD TE KORT, VERWERPEN. RESET PARAMETERS, BEGIN OPNIEUW

;CBECK OF OE GROOTSTE WOORDENERGIE BOVEN ORD1PL+ERUIS IS GWEEST

;BOOGSTE WOORDENERGIE WAS TE KLEIN, WOORD VERWORPEN. RESET FSM, BEGIN OPN

;AAH BEIOE EISEN VOLOAAH
;SET GOTWRD (WOORD GEOETECTEERD; GOTWRD:-l)
;BEREKEN ADRES IN EXTERN OATARAM VOOR WEGSCHRIJVEN ENDWRD
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LOCATION OBJECT CODE LINE SOURCE LINE

*

*
*

;BEREXEN ENERGIE NIEUW FRAME, TEL AANTAL FRAMES, EN BEPAAL HOOGSTE FRAME·

;, FRAMES BIJGEWERKT

;BAAL RO OP

;ACCU :- LOG (RO)

;UPDATE ERUIS EN EDAL (BV EDAL - ERUIS ~ 100)

;STORE ERUIS

;LOG RO > EHAX

;EHAX :-LOG RO

;KEER TERUG NAAR AANROEPENDE STATE

;KEER TERUG NAAR AANROEPENDE STATE

LOGRO

RET

NOP

RET

LACK 1

ADDS FRAMES
SACL FRAMES

z.ALB ROBIGB

ADDS ROLC1oI

EXT LOG

CALL LOG

SACL LOGRO

SUll EHAX

BLEZ JHPl

LAC LOGRO
SACL EHAX
RET

LAC

RET

LACK SILEN

TBLR ERUIS

LACK PLATEN

TBLR EPLAT

LACK DALEN

TBLR EDAL

LACK HAXBLK

TBLR ENDloIRD

LACK '!MINI

TBLR '!MIN

LACK DRMP

TBLR DREMPL

ZAC

SACL GOTWRD

SACL STATE

SACL SILFRM

SACL FRAMES

LAC ONE,15

SACL EHAX

RET

163 *-~-~-~-~~-~-~_....~----~----------
164 *
165 * BIER VOLGEN DE PROCEDURES ZOALS GEBRUIKT IN FSM

166 *
167 *-----------------------------*
168

169 STRNS

170

171 UPDNS

172

173

1740 GETEN

175

176

177

178

179

180

181

182

183

1840

185

186

187

188 JHPl

189

190

191
192 ***************************************************************************************

193 * INITIALISATIE VAN FINITE STATE MACHINE
194 ***************************************************************************************

195 INFSM

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215 *

0089 7F80

008A 7F8D

008B 7EOl

008C 6155

008D 5055

008E 6500

008F 6100

0088 7F8D

0099 2057

009A 7F8D

0090 F8000000

0092 5057

0093 1056

0094 FB000099

0096 2057

0097 5056

0098 7F8D

009B 7EOO

DOse 6758

009D 7EOO

009E 6759

009F 7EOO

OOAO 675A

OOAl 7EOO

00A2 675B

00A3 7EOO

00A4 675C

00A5 1£00

00A6 675D

00A7 7F89

00A8 505E

00A9 5053

OOM 5054

OOA!! 5055

OOAC 2FOO

OOAD 5056

OOM 7F8D
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216 ***•••*********••*******.********.*.****************••••**************••••••**•••

217 * *
218 * GLOBALE VARIABELEN UIT ANDERE FILES *
219 * *
220 * *
221 *******••••••************•••••••••*********•••****••••***************************

222 *
223
224
225
226
227
228
229
230
231

232
233
234
235

236 *

EXT

EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT

EXT
EXT
EXT
EXT

ROBIGH
ROLOW
EXTADR
ONE
HAXBLK
THSIL
SILEN
PLATEN
DALEN
TMINI
DRHP

BRKPNT

lCl.AD2

;BIGHER 16 BITS RO
;LOWER 16 BITS RO
;BEGINADRES IN EXTERN! DATARAM LAATSTE FRAME

;BEGINADRES IN EXTERN! DATARAM EERSTE FRAME
;EIS VOOR MAXlMAAL AANTAL RUISFRAMES VOOR EN/OF NA EEN WOORD
;WAARDE VOOR INITIEELE ERUIS IN EXT.PROG.GEB.
;WAARDE VOOR EPLAT IN EXTERN! PROGRAIflAGEBEUGEN
;WAARDE VOOR EDAL IN
;WAARDE VOOR MINIMAAL f WOORDFRAMES
;WAARDE VOOR MINIMALE WOORD-DYNAMIEK

237 ••••***.**********••••••************•••••••••*********•••••••••**********••*****.

238 * *
239 * GLOBALE VARIABELEN/PROCEDURES *
240 * *
241 * *
242 *****•••**********••**********************************.*••••***************•••***
243 *
244
245
246
247

GLB
GLB

GLB

GLB

GOTWRD

ENDWRD

INFSM

FSM
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BIJLAGE 2. SOURCECODE HOOFDPROGRAMMA "LPCMAIN"

<0000>
<0001>

1 "TMS320"

2 EXPAND

3 INCLUDE LPCMAC:SPEECH
+ DPO EQU 0

+ DPI EQU 1

+ *

;DATA-PAGE 0

;DATA-PAGE 1

<0006>

<OOOC>

<007C>

<0075>
<0070>

<0068>

<005F>

<0053>

<0053>

<0200>

<02FF>

<02FF>

<0300>

<lFFF>

+ HLFORD EQU
+ ORDMAX EQU

+ *
+ FLTCF EQU
+ CONST EQU

+ ILOC EQU

+ MLOCAL EQU

+ LOCAL EQU

+ RECOG EQU

+ SMPHAX EQU

+ *
+ EXTWDL EQU

+ EXTWDB EQU

+ ENDADR EQU

+ EXTBKL EQU

+ EXTBKH EQU

6

HLFORD*2

136-0RDMAX

FLTCF-7

CONST-5
ILOC-8

MLOCAL-9

LOCAL-12

RECOG

2*256

EXTWDL+255

EXTWDB + 1

ENDADR+l

8191

;BALVE MAXlHALE FILTERORDE

;MAXlHALE FILTERORDE

;FILTERCOEFFICIENTEN

;CONSTANTEN
;VARIABELEN VOOR LPCCALC

;LOCALE VARIABELEN VOOR BOOFDPROG.

;LOCALE VARIABELEN VOOR SUBROUTINES

;VARIABELEN VOOR HDlKENNING

;VRIJE RUIMTE VOOR OPSLAG VAN SAMPLES

;VARIABELE VOOR EINDWOORD-POINTER
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LOCATION OB~CT CODE LINE SOURCE LINE

6 NAME 'LPCHAIN'

7 .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.

8 • LlNEAIR PREDICTIVE CODING ANALYSE VOLGENS DE AUTOCORRELATIE METHODE •

9 • M.B.V. HET !MS-32010 EVALUATION BOARD EN HET ANALOG-INTERFACE-BOARD •

10 • •

K1 TIM lQi

BEREKEN ALLE CORRELATIE-COEFFICIENTEN

BEBORENDE BIJ EEN BLOK SAMPLES.

INITIALISATIE VAN INTERNE DATA-RAM

VAN DE TMS-320 EN BET AlB-BOARD.

BEREKEN ALLE FILTER COEFFICIENTEN

VAN HET LATTICE-FILTER.

M.B.V. HET SCHUR-ALGORITBHE

SCBALING VAN ALLE 32-BITS AUTOCORRELATIE

COEFFICIENTEN, VOOR OPSLAG IN 16 BITS.

BEREKEN DE SCHAALFACTOR, CI'! BET ERROR

SIGNAAL MEE TE NORHEREN

SCHRIJF BEREKENDE FILTERCOEFFICIENTEN NAAR
EXTERNE GEHEUGEN, ZODAT ZE GEBRUIKT KUNNEN

WORDEN DOOR DE FILTERS OP INTERRUPTBASIS

I

I

I

I

I

1«-----------

I------------oill

I BEREKEN DE FIL- I

I TER COEFFICIEN- I

I TEN K1 TIM KN I

I INITIALISATIE

IBEREKENENVAN
I ALLE R-COEFF.

I BEREKENEN VAN

f SC1!AALFACTOR

I SCBRIJF SCHAAL- I
I FACTOR EN COEFF.I

I NAAR EXTERN I

I MEMORY I

I SCBALING VAN ALLE I

I R-COEFF. OP 16 BITS I

START

SCAUC

FLTRCO

CALAUC

CALSCF

WRKI

44 •

45 •

46 •

47 •

11 • GESCHREVEN DOOR: J.J. NIJTMANS •
12 .%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.

13 • <LABEL> <BIJBEBOREND BLOK> <KORTE OMSCBRIJVING>

14 •

15 •

16 •

17 •

18 •
19 •

20 •

21 •

22 •

23 •
24 •

25 •
26 •

27 •

28 •

29 •

30 •

31 •

32 •

33 •

34 •

35 •

36 •

37 •

38 •

39 •
40 •

41 •

42 •

43 •

48 **************************************••••***************************.**********************

49 • START EN EIND ADRESSEN VAN DATA-ARRAYS IN HET INTERNE RAH-GEIlEUGEN VAN DE TMS-320 •

50 • •
51 • AUCORO TIM AUCORN BEVAT DE EERSTE RIJ VAN DE GENERATOR-MATRIX •
52 • - VOOR AANROEP VAN FLTRCO STAAN IlIERIN DE AUTOCORRELATIECOEFF. •

53 • KPMINO TIM KPMINN BEVAT DE TWEEDE RIJ VAN DE GENERATOR-MATRIX •
54 • - VOOR AANROEP VAN FLTRCO STAAN IlIERIN DE AUTOCORRELATIECOEFF. •

55 • - NA AFLOOP STAAN IlIERIN DE REFLECTIECOEFFICIENTEN •
~6 ******** ••••*.************.**********••********.***********.**************••••••••••••••••**

<0000>

<0001>

57 •
58 KPMINO EOU

59 KPMINI EOU

o
1

;ELEHENT (2,1)
(2,2)

VAN GENERATORMATRIX
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<oooC>

<DODD>

<oooE>

<0019>

60 KPMINN EQU

61 *
62 AUCORO EQU

63 AUCORl EQU
64 AUCORN EQU

65 *

ORDMAX

ORDMAX+l ;ELEHENT
ORDMAX+2

AUCORO+ORDMAX ;

(2,ORDMAX+l) "

(l,l) VAN GENERATORHATRIX
(1,2)

(l,ORDMAX+l) "

66 ****************************************************************************••**************

67 * ADRESSEN VAN LOCAlE VARIABELEN IN DATA-PAGE 0 (VAN DE !HS-320) *
68 * VOOR GEBRUIK IN HET BOOFD PROGRA!'t1A *
69 ********••••***•••••••••********************************************.**.**•••••••••••••••***

<0068>

<0068>

<0069>

<0069>
<006A>

<006A>

<006B>
<006C>

<0060>

70 *
71 ROL~ EQU

72 KLAD3 EQU
73 ROBIGB EQU

74 KLAD4 EQU
75 NOEHER EQU

76 KLAD2 EQU
77 TElLER EQU

78 KLADl EQU

79 LPCNTR EQU

80 *

HLOCAl

ROL~

HLOCAl+l

ROBIGB
HLOCAl+2

NOEHER
HLOCAl+3
HLOCAl+4

HLOCAl+5

;LEAST-SIGN. I«lRD VAN RO

;ROUTINES VAN LPCCAlC HAKEN GEBRUIK VAN DE ROL~ EN ROHIGH VARIABELEN!

;HOST-SIGN. I«lRD VAN RO

;ZIE OOK Kl.AD3
;BEVAT DE NOEHER WAARDE VOOR EEN DELING (Q15-FORMAAT)

;Kl.ADRUIMTE 2
;BEVAT DE TEllER WAARDE VOOR EEN DELING (Q15-FORMAAT)

;Kl.ADRUIMTE 1
;LOOPCOUNTER OM BIJ TE BOUDEN BOEVEEL FILTER COEFFICIENTEN BEREKEND

81 *********************************************•••••••••**************************************

82 * ADRESSEN VAN GLOBAlE VARIABElEN IN DATA-PAGE 0 (VAN DE !HS-320) *
83 * VOOR GEBRUIK IN HET BOOFD PROGRA!'t1A *
84 **********************************.*********************************************************

<006E>

<006F>

85 *
86 EXTADR EQU HLOCAl+6

87 EXTSMP EQU HLOCAl+7

;ADRES VOOR WEGSCBRIJVEN VAN FILTERCOEFFICIENTEN

88 ********************************************************************************************

89 * ADRESSEN VAN CONSTANTEN IN DATA-PAGE 0 (VAN DE !HS-320) *
90 * IN GEBRUIK ZOWEL IN HET BooFDPROGRA!'t1A AlS DE INTERRUPT-ROUTINE *
81 ********************************************************************************************

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$ SS$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$ HET BEGIN VAN HET HooFDPROGRAMMA $$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$$$$$

OVERAl WAAR EEN "LOOp·· I«lRDT DOORlOPEN, I«lRDT HET AANTAl KEREN OAT DE "LOOP'· UITGEVI

BIJGEHOUDEN DOOR EEN DOWN-COUNT VARIABELE. DE WAARDE VAN DEZE VARIABELE IS STEEDS 1

DAN HET EIGENLIJKE AANTAl OAT DE "LOOP" NOG DOORlOPEN HOET I«lRDEN.

<0075>

<0076>

<0077>

<0078>

<0079>
<007A>

<007B>

92 *
93 FLTORD EQlI

94 ONE EQU

95 HINUS EQU
96 MAXINT EQU

97 MASK EQU

98 INDICA EQU
99 FACTOR EQU

100 *
101 *
102 *
103 *
104 *
105 *
106 *
107 *
108 *
109 * 'I! LET OP:

110 *
111 *
112 *

CONST

CONST+l

CONST+2

CONST+3

CONST+4

CONST+5

CONST+6

;BEVAT DE FILTERORDE

;BEVAT DE WAARDE 1

;BEVAT DE WAARDE -1
;BEVAT DE WAARDE 32767 (OF 1-2-16 IN Q15)

;MASICER VOOR AFRONDING VAN SAMPLE

;INDICATIE-WAARDE
;EVENREDIGHEIDSFACTOR T.B.V. HET GEHIDDELDE VERMOGEN VAN HET ERROR-SIG

EEN OPHERXING VOORAF
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LOCATION OBJ~CT CODE LINE SOURCE LINE

*

ERROR-CODERING

SY!'t'1ETRISCBE AFRONDING
AFRONDING NAAR 0 (TRUNC)

CODEER LAATSTE SAMPLE VAN GROEP

CODEER SCM VAN GROEP-SAMPLES

BEGIN- EN EINPUNT-DETECTIE

DETECTIE UIT
DETECTIE AAN

8

o
1

o
1

5,4

o
1

;FILTER-ORDE [2 .. ORDMAX1
;HASKER VOOR AFRONDING VAN ERRORSIGNAAL (Q12)

;AANTAl SAMPLES /GROEP - 1 --> SHPER

;AANTAl SAMPLES IN ZIJLOB WIlfDClW

;AANTAl SAMPLES PER BLOK [80 .. 5121. 'SAMPLES K)ET 4-VOUD ZIJN !!!!!

;START ADRES VAN BOOFDPROGRAI+IA

;START ADRES VAN INTERRUPT SERVICE ROUTINE

BIT

; INDICA --> INDICA

BETEKENIS BITS:
BIT 2,1,0 SIGNAAL MAAR D/A CONVERTOR

o 0 OPGESLAGEN ERROR-SAMPLES

o 1 AlLEEN ANAlYSE (OUTPUT - ERRORSIGNAAL)
1 0 AlLEEN RESYNTBESE (OP OPGESLAGEN ERROR-SIGNAAL)

1 1 REALTIME ANAlYSE ~ RESYNTBESE

o NORHAAL
1 STUUR REFLECTIECOEFF. MAAR D/A I.P.V. SIGNAAL

BIT

DATA WAARDEN

0123B

10

OFEOOB

o
20

160

START

INTSR
INTSR

113 B

114 EXT
115 B
116 RET

118 *,-------------------------------------~---~.*
119*

120 *,--------------------------------~----~---.*
121 *
122 *

123 TABEL OW

124 *

125 *

126 *
127 *

128 *

129 *

130 *

131 *
132 *
133 *
134 *

135 *

136 *
137 *

138 *

139 *

140 *

141 *
142 *

143 FORDE OW

144 ERMSK OW

145 NSGRP OW

146 NLOB OW

147 NSAMP OW

0006 OOOA
0007 FEOO

oooe 0000
0009 OOU

OOOA OOAD

0000 F900001B

0002 F9000000
0004 7F8D

0005 0127

148 ***************************************************************************************

OOOB 0200

OOOC 0200

0000 1FFF

OOOE 0002

149 SCAlEC OW

150 RATE OW

151 *

152 MAXBLK OW

153 NBLDEL OW

512

512

01FFFH

2

;CONSTANTE VOOR BEREKENING VAN SCHAAL (Q5)

;SAMPLE RATE --> PAl

SAMPLE FREQUENTIE - 5 MIlZ / RATE
;BOOGSTE GEHEUGENPLAATS VOOR BLOKKEN IN EXT.MEM.

;AANTAl BLOKKEN DELAY
154 ********************************************•••***************************••••*.*.*•••*

OOOF FFFF
0010 FFFF

0011 FFFF

0012 FFFF

0013 FFFF

0014 FFFF

0015 FLOC

0016 2328

0017 FCAL

0018 0008

155 RTBEXT DW OFFFFH ;HASKER VOOR K 1 EN K 2
156 OW OFFFFH K 3 K 4

157 DW OFFFFH K 5 K 6
158 DW OFFFFH K 7 K 8

159 DW OFFFFH K 9 K10

160 DW OFFFFH K11 K12

161 *
162 ******** CONSTANTEN VOOR GEBRUIK BIJ FINITE STATE MACHINE *****************************

163 *
164 SILEN OW -500 ;STILTE-STATE GRENS

165 PLATEN OW 9000 ;PLATEAU-STATE DREMPEL

166 DAlEN OW -850 ;DAlEND-STATE GRENS
167 THINI OW 8 of FRAMES DIE HINlMAAL GEEISTE WOORDLENGTE (120 MILLISEC) BESLAAN
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LOCATION OBJECT CODE LINE SOURCE LINE

*
*
*

=-==*

*

*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

OP • 0 ; ARP - 0
OP -III; ARP - IIIINni - SET

INni - RESET

/11 - DON'T CARE

- ONBElCEND, MAAR WEL WAAROEVOL

OVH-II/

OVH - SET

.- 1 - 2 - -1

;WOORDENERGIE HOET >ORMP+SILNS ZIJN GWEEST

;AANTAL FRAMES VOOR MAXlMALE PAUZELENGTE

;ACTlVEER AUX. REG . 1

;REOOEN OUDE FILTERORDE

;VERLAAG FILTERORDE EN ACTIVEER AUX. REG. 0

;HOOGSTE GEHEUGENPl.AATS IN INTERNE RAM

;SET OVERFLOW HOOE

;KIES DATA-PAGE 0

;LEES AORES FILTEROROE

;MINUS

*-,ARO

OPO

FORDE

FLTORD

ARI

ARl,FLTORD

10000

13

SILEN
PLATEN

DALEN

niINI
ORHP

tl1SIL

ANDERE VARIABELEN:

EXTAOR

BIJ EEN GEGEVEN PROCESSOR STATUS BETEKENT

INITIALISATIE HOOULE : START

LOCALE HULPVARIABELEN:

KLAO1, TELLER, ROEMER

MET (RATE) EN (HOOE) WORDT HET ANALOGE INTERFACE BOARD GEINITIALISEERO.

ALS LAATSTE WORDEN DE SAMPLE RATE CLOCK VAN HET A.I.B. EN INTERRUPT HOOE
VAN DE tl1S-320 GE-ENABLEO.

PROCESSOR STATUS BIJ HOOULE BEGIN

EINDE

SYSTEEMCONSTANTEN:
FLTORD, ONE, MINUS, MAXINT, INDICA, MASK, FACTOR.

IN OIT HOOULE WORDT EERST DE INTERNE DATA-RAM OP 0 GEZET

OAARNA WORDEN DE SYSTEEM-CONSTANTEN GEINITIALISEERO

168 ORMP OW

169 IMSIL OW
170 GLB

171 GLB
172 GLB

173 GLB
174 GLB

175 GLB
176

178 *-~--------------------------~----
179 *
180 *

181 *

182 *
183 *
184 *

185 *
186 *

187 *

188 *

189 *
190 *

191 *
192 *

193 *

194 *

195 *

196 *

197 *

198 *

199 *

200 *

201 *

202 *-------------------------------------&~-----&--*
203 *

204 START SOVM

205 LOPIC

206 LACK

207 TBLR

208 LARP

209 LAR
210 MAR

211 LARK ARO,08FH

212 ZAC

213 CLRRAM SACL * ;CLEAR RAM
214 BANZ CLRRAM ;TEST OF ALLE GEHEUGENPl.AATSEN AL GECLEAREO ZIJN

215 SAR ARl,FLTORD ;TERUGZETTEN VERLAAGOE FILTERORDE
216 *******************.**********•••**************•••••••********•••••••••••••••••••••••••

217 * INITIALISATIE VAN SYSTEEM-CONSTANTEN
218 ••••••••••••**••••••••••••••••••**•••••••••••••••••••••••••••••••**••••••••••••••••••••

219 LACK 1 ;ONE :- 1

220 SACL ONE

221 SUB ONE,l

222 SACL MINUS

0019 2710

001A OOOD

001B 7F8B

001C 6EOO

0010 7E06

001E 6775

001F 6881

0020 3975

0021 6890

0022 708F

0023 7F89
0024 5088

0025 F4000024

0027 3175

0028 7EOI

0029 5076

002A 1176

002B 5077
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LOCATION OBJ~CT CODE LINE SOURCE LINE

(Q5)

(Q5)SCALEC;TELLER .-

;MAXINT ;- -1 + 2~15 - 32767

;KLAD1 :- fSAMPLES/BLOK (QO)

;ADRESSEER TABELPLAATS VAN MASK

;LEES MASK UIT TABEL

;EXTADR ;- MAX. GEBEUGENADRES VOOR BLOKJCEN

;NOEMER :- f SAMPLES/BLOK

;FACTOR :- SCALEC / (EFFECTIEVE AANTAL SAMPLES PER BLOK)

ONE,15

MAXINT

ERHSK

MASK

HAXBLK

EXTADR

TABEL

INDICA

NSAMP

KLAD1

KLAD1,5

NOEMER

SCALEC

TELLER

TELLER

ARO,14

NOEMER

FILP

FACTOR

LACK

TBLR

LAC

SACL

LACK

TBLR

ZALB
LARK

SUBC

BANZ

SACL

ADD

SACL

LACK

TBLR

LACK

TBLR

LACK

TBLR

223

224

225

226

227

228

229

230

231 ******************************************************••*********•••******••••********.

232

233

234

235

236

237

238

239

240 FILP

241

242

244 ******•••******•••••*********••************.*******••**********************************

002C 0F76

002D 5078

002E 7E07

002F 6779

0030 7EOO

0031 676E

0032 7E05

0033 677A

0034 7EOA

0035 676C

0036 256C

0037 506A

0038 7EOB

0039 676B

003A 656B

003B 700E

003C 646A

0030 F400003C

003F 507B

0040 7EOC

0041 676C

0042 386C

0043 7EOA

0044 676C

0045 6A6C

0046 7EOE

0047 676C

0048 606C

0049 7F8E

004A F8000000

LACK RATE

TBLR KLAD1

LAR ARO,KLAD1

LACK NSAMP

TBLR KLAD1

LT KLAD1

LACK RBLDEL

TBLR JO.AD1

tiP's" KLADl

PAC

EXT INIAIB

CALL INIAIB
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LOCATION OBJ~CT CODE LINE SOURCE LINE

•••••••••••••**•••••***•••************

;BAAL WMRDE VOOR ENDWRD UIT EXTERN DATA-RAM

;SLECHTS ALS ANALYSE AAN,FSM INITIALISATIE

;INITIALISATIE VAN FINITE STATE MACHINE

;VARIABELE UIT FSM, WOORDDETECTIE FLAG (TRUE-1, OVERFL0W=2)

;ANALYSE STMT UIT
;BERE1CEN ADRES VAN EINDWOORD-POINTER

ONE,O

INDICA

INEWRD

ONE,8

INDICA

BEGIN

INFSM

INFSM

GOTWRD

BEGIN

ONE
ENDADR

ENDWRD

lCLAD2

lCLAD2.PA~

ENDWRD,PA5

GCFBEG

LAC

AND

BZ

LAC

AND

BZ

EXT

CALL

EXT

B

EXT

INEWRD LT

HPYK

PAC

SACL

OUT

IN

B

263 *********** INITIALISATIE FINITE STATE MACHINE
26~

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283
28~

285

OO~C 2076

OO~D 797A

OO~E FF000058

0050 2876

0051 797A

0052 FF000060

005~ F8000000

0056 F9000060

0058 6A76
0059 82FF

005A 7F8E

005B 506A

005C ~C6A

005D ~500

005E F9000070

286 ••••••••••••••**••••••••••••*******.***••••••••••••***•••••••••••••••••••••••••••••••**

;TERUGZETTEN ACCU

;REDDEN ACCU

CALCF

CALCF

WRKI

WRKI

GETCF

GETCF

EXT

CALL

EXT

CALL

287 BEGIN LAC ONE,O

288 AND INDICA

289 BZ GCFBEG

290 *
291

292

293

29~ SACL lCLAD1

295 LAC ONE,8

296 AND INDICA

297 BZ FSMOFF
298 EXT FSM

299 CALL FSM

300 FSMOFF ZALS lCLAD1

301 *
302

303

30~ *
305 EXT

306 GCFBEG CALL

307 *
308 *

0060 2076

0061 797A

0062 FF000070

0066 506C

0067 2876

0068 797A

0069 FF00006D

006~ F8000000

006B F8000000

006D 666C

006E F8000000

0070 F8000000

309 ***.***••••• ** ••••••••••••••••• **•• **.**•••••••••••• ****••* ••••****.**************••***

310 * TEST OF HET LMTSTE BLOK IN HET EXTERNE MEMORY BERIIKT IS

311 * ZOJA, DAN BEGIN WEER MET HET EERSTE BLOK
312 * CONTROLE LMTSTE BLOK: ALS EXTADRES - SF - FCO - ERRSHP - EXTBKL 0-H-1 DAN IS

313 * ER NOG PLMTS VOOR EEN BLOK.

31 ~ * OFTEWEL ALS FCO + ERRSMP + EXTBKL - EXTADR <- 0
315 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* •••••••••••••••••••

0072 7EOA 316 LACK NSAHP



LOCATION OBJECT CODE LINE SOURCE LINE

0073 676C 317 TBLR KLADI
0074 6A76 318 LT ONE
0075 8300 319 HPYK EXUKL
0076 7F8E 320 PAC
0077 506A 321 SACL KLAD2
0078 2E6C 322 LAC KLADl,14
0079 606A 323 ADDH KLAD2
007A 586C 324 SACH KLADI
007B 7E06 325 LACK BLFORD
007C 006C 326 ADD KLADI
0070 106E 327 SUB EXTADR
007E FBOOO096 328 BLEZ ANATST

329
0080 7E02 330 LACK 2
0081 5000 331 SACL GOTWRD

0082 F8000000 332 CALL INFSH
333

0084 7EOD 334 FINISH LACK HAXBLK
0085 676E 335 TBLR EXTADR

336 EXT BRKPNT
0086 F8000000 337 CALL BRKPNT

338
0088 F9000060 339 NLBLK B BEGIN

340 •
008A 7EOI 341 AHEM:H LACK 1
008B 6300 342 SUBS GOTWRD

008C FEOOO088 343 BNZ HLBLK
008E F9000084 344 B FINISH

345

0090 206E 346 UHEM:B LAC EXTADR
0091 1000 347 SUB ENDWRD

0092 FDOOO088 348 BGEZ HLBLK

0094 F9000084 349 B FINISH
350

0096 2876 351 ANATST LAC ONE,8
0097 797A 352 AND INDICA
0098 FFOOO088 353 BZ MLBLK

009A 2076 354 LAC ONE,O

009B 797A 355 AND INDICA

009C FFOOO090 356 BZ UHEH:H

009E F900008A 357 B AHEM:H

358 •
359 GLB AUCORO

360 GLB ROL~

361 GLB KLAD3

362 GLB ROHIGH

363 GLB KLAD4

364 GLB NOEMER

365 GLB KLAD2

366 GLB TELLER

367 GLB KLADI

368 GLB LPCNTR

369 GLB EXTADR

370 GLB EXTSHP

- 9S -

;KLADI :- AANTAL SAMPLES I BLOK

;KLAD2 :- BLOKKEN • NSAMP
;ACCB :- NSAMP I 4 (- AANTAL ERR SAMPLES)

;ACCB :- ERRSMP + BLOKKEN • NSAMP

;KLAD 1 :- ERRSHP + BLOKKEN • NSAMP
;ACC :- FCO

;ACC :- FCO + ERRSMP + BLOKKEN • NSAMP
;CHECK OP EIND GEBEUGEN
;NIET AAN EIND, --> ANALYSE-TEST

;EINDE GEBEUGEN BEREIKT
;SET LENGTE WOORD OVERFL~

;<-- HIER KAN PROGRAIflAVERLOOP ONDERBROKEN WORDEN

;DE BEREKENINGEN VOOR DIT BLOK ZIJN BEE INDIGO

BEGIN AAN BET VOLGENDE BLOK

;ALS NOG NIET EINDE VAN WOORD GEDETECTEERD -> VOLGEND FRAME

;EINDE WOORD WAS GEDETECTEERD --> FINISH

;ANALYSE UIT. CHECK OF EINDE WOORD BEREIKT

:EXTADR NOG > ENDWRD, --> VOLGEND FRAME

:EINDE WOORD GEDETECTEERD, -->FINISH

;ALS ANALYSE UIT STAAT ACCU'- 0

;ANALYSE STAAT UIT.

;ANALYSE STAAT AAN.



LOCATION OBJECT CODE LIN!: SOURCE LIN!:

- 96 -

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

GtB
GtB
GtB
GLB
GtB
GtB
GLB
GtB
GtB
GtB
GtB
GtB
GtB
GtB

FUORD
ON!:
MINUS
MAXINT
MASK

INDICA
FACTOR
NLOB
TABEt
NSGRP
NSAMP
SCALEC
MAXBtK

RTBEXT
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