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Samenvatting.

Dit afstudeerverslag beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheden voor het

realiseren van een goedkope spraakherkenner. Het is de bedoeling zo'n

spraakherkenner toe te passen in goedkope elektronische hulpmiddelen voor

zwaar lichamelijk gehandicapten, die de meeste motorische functies missen

maar nog Mel over hun stem beschikken. Te den ken valt aan het bedienen met

spraak van allerlei elektrische apparatuur in de direkte o.geving van de

gehandicapte. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit .ogelijk en zinvol

is. Een obstakel voor de toepassing vormen tot nu toe de prijs en omvang van

spraakherkenningssystemen.

Op de eerste plaats is een terreinverkennend literatuuronderzoek verricht,

waaruit bleek dat er eigenlijk maar een mogelijkheid was om een goedkope

spraakherkenner van voldoende kwaliteit te realiseren: gebruik maken van het

spraakherkennings- en synthese-IC van General Instrument, de SPI000. Dit IC

is nog niet lang op de markt en de informatie erover was eigenlijk te

beperkt om het direkt te gaan toepassen in een hulpmiddel voor

gehandicapten. Daarom werd besloten de rest van dit onderzoek te besteden

aan het ontwikkelen van een experimenteersysteem, om dit Ie eens grondig aan

de tand te voelen. Dit experimenteersysteem werd ontMikkeld op basis van de

door de fabrikant aanbevolen schakelingen die grondig werden geanalyseerd,

uitgebreid en verbeterd, en aangepast voor de experimenten die we wilden

verrichten.

De uitgevoerde metingen en experimenten leverden nuttige informatie over het

functioneren van de SPI000.

In een vervolgonderzoek zullen meer experimenten plaatsvinden en zal de

SPI000 in een hulpmiddel voor gehandicapten worden toegepast.
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Summary.

A CHEAP SPEECH RECOGNIZER FOR APPLICATION IN AIDS FOR MOTOR DISABLED.

This report describes the results of an investigation on the possibilities

of realizing a cheap speech recognizer. It is the intention to use such a

speech recognizer in cheap electronic aids for severely disabled, Mho lack

.ost .otor functions but still have control over their voice. One can think

of remote control with speech of all kinds of electrical devices in the

direct surroundings of the disabled user. Previous research has shown that

this is possible and that it .akes sense. An obstacle for application of

speech recognition systems till now was their price and size.

Firstly, a study of literature on speech recognition and speech recognition

devices showed that there only was one reasonable possibility to realize a

cheap speech recognizer of sufficient quality: using the General Instrument

SPI000 voice recognition and synthesis device. This integrated circuit has

recently been introduced and infor.ation about it was not sufficient to

apply it immediately in aids for motor disabled. Therefore, we decided to

spend the rest of this study on the development of an experimentation system

to put this device through its paces. This experimentation system is based

on electronic circuits recommended by the .anufacturer. These circuits were

analysed thoroughly, extended and improved, and adapted for the experiments

Me wanted to do.

The measurements and experiments supplied useful information about the

operation of the SPI000.

In a future study more experiments Nil be done and the SPI000 Nil be applied

in an aid for motor disabled.
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Hst.1. Inleiding.

De vakgroep Medische Elektrotechniek (E"E) van de Technische Hogeschool

Eindhoven (THE), afdeling Elektrotechniek, houdt zich onder andere bezig let

het ont~ikkelen van hulpmiddelen voor gehandicapten. In veel gevallen gaat

het daarbij o. kleine, goedkope elektronische hulpliddelen, die de

gehandicapte helpen bij de communicatie met zijn ledemensen of let zijn

olgeving.

Aangezien de menselijke spraak onze natuurlijke communicatievorl is, ligt

het voor de hand daarvan gebruik te laken in co••unicatiehulpliddelen.

Helaas is het opwekken en het verstaan van spraak door lachines een vrij

cOlplexe zaak.

De spraaksynthese (het op~ekken van spraak door een machine) is inmiddels

zover ont~ikkeld dat deze in kleine, goedkope apparaatjes kan ~orden

toegepast. "et spraakherkenning (het "vers taan" van spraak door een

cOlputer) ~as dat nog niet het geval: tot nu toe ~as op dit gebied aIleen

dure, complexe apparatuur verkrijgbaar. De indruk bestond echter, dat een

simpele, goedkope vorm van spraakherkenning nu technisch logelijk zou loeten

zijn. Die indruk gaf de aanzet tot dit onderzoek. Mijn opdracht ~as te

onderzoeken of een goedkope vorl van spraakherkenning, geschikt voor

eenvoudige hulpmiddelen voor gehandicapten, haalbaar zou zijn, en zo ja, om

een begin te maken met de realisatie daarvan.

Dat toepassing van spraakherkenning in hulpmiddelen voor gehandicapten

logelijk en zinvol is, is al aangetoond in onderzoeken van het Instituut

voor Zintuigfysiologie (IZF-TNO) (lit.B) en het Instituut voor

Revalidatievraagstukken (IRV, Hoensbroek) (lit.9). "et dit laatste instituut

heeft EME een samenwerkingsverband op het gebied van spraakherkenning in

hulpmiddelen voor gehandicapten, ~aarbij het IRV zich vooral let

ergonomische aspecten en veldonderzoek zal bezighouden en E"E let de

technische kant. Ook revalidatieinstituut 't Roessingh heeft op dit gebied

al enig werk verricht (lit.10). Het gaat hier echter nog steeds 01 dure en

grote systemen. De bedoeling is nu te komen tot een eenvoudig, klein en

goedkoop systeem, dat toch voldoende goed is voor dit soort toepassingen.
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Hst.2. Literatuuronderzoek.

2.1. Inleiding.

Spraakherkenning ~as voor de vakgroep EHE een nieu~ onderzoeksonder~erp, er

~as in de vakgroep geen kennis hierover aan~ezig. Daarom ~as een

veldverkennend literatuuronderzoek een logische start. Omdat al snel bleek

dat de literatuur op dit gebied zeer uitgebreid ~as (vooral ~at betreft

tijdschriftartikelen) besloten ~e in dit onderzoek vooral de nadruk te

leggen op apparatuur voor spraakherkenning. De voornaa.ste

doelstelling: het vinden of ont~erpen van een goedkope spraakherkenner van

voldoende k~aliteit, die toegepast zou kunnen ~orden in goedkope

hulpmiddelen voor gehandicapten. Verder zou dit literatuuronderzoek een

algemeen inzicht .oeten verschaffen in de mogelijkheden en onmogelijkheden

van spraakherkenning. Dit hoofdstuk vor~t een neerslag van het

literatuuronderzoek.

2.2. Spraakherkenning in het algemeen.

2.2.1. Historie van de spraaktechnologie.

De spraak is een bij uitstek menselijke vaardigheid. Het vermogen te spreken

is bijna een be~ijs van menselijkheid. Vandaar ook de fascinatie die uitgaat

van sprekende dieren (papegaaien etc.). Ook het laten spreken van dode

dingen heeft altijd zeer tot de verbeelding gesproken. Uit de oudheid zijn

verhalen bekend van sprekende afgodsbeelden. Daarbij ging het ~aarschijnlijk

om boerenbedrog: via verborgen spreekbuizen k~am de stem van een priester

uit het beeld.

Maar al vroeg heeft men apparaten gebou~d die spraakklanken konden

produceren: reeds in 1779 construeerde Kratzenstein een apparaat ~aarmee de

vijf klinkers opgewekt konden worden (lit.l). De eerste sprekende machine

komt ~aarschijnlijk op naam van de Duitse uitvinder Von Kempelen (1791). De

uitvinding ~erd echter niet erg serieus genomen, daar Von Kempelen eerder op

bedrog ~as betrapt: hij be~eerde een mechanische schaakspeler gebouwd te

hebben, maar in het inwendige bleek een schaakspelende dwerg verborgen te
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zijn. De sprekende lachine was echter een serieuze uitvinding, zo bleek uit

proeven van Sir'Charles Wheatstone, die naar Von Kelpelens beschrijving de

lachine nabouwde. Het grootste gedeelte van de spraakklanken kon erlee

gegenereerd worden. Overigens is Von Kempelen waarschijnlijk de eerste

onderzoeker die op spraakgebied iets gerealiseerd heeft: hij begon het werk

aan deze lachine al in 1769.

Ook Alexander Graham Bell leind negentiende eeuw) heeft diverse sprekende

machines gebouwd, wat indirekt leidde tot de uitvinding van de telefoon.

De eerste elektrische spraaksynthesizer was de Voder IBel1 Labs, eind

dertiger jaren). Deze kon als een soort orgel bespeeld worden en zo cOlplete

woorden produceren.

AIle bovengenoelde voorbeelden behelzen kunstlatige generatie van spraak

(spraaksynthese, speech synthesis). De verwante onderzoeksgebieden

spraakherkenning (speech recognition, voice recognition: het kunnen

onderscheiden van verschillende spraakuitingen door een lachine) en

sprekeridentificatie (speaker recognition, speaker identification, speaker

verification: het kunnen identificeren van personen door een lachine aan de

hand van hun stemgeluid) zijn pas vee I later tot ontwikkeling gekolen. Voor

spraaksynthese is het nabootsen van het .enselijk spraakkanaal voldoende

(wat ook lechanisch mogelijk is, getuige bovenstaande voorbeelden), voor

spraakherkenning was het noodzakelijk dat eerst elektronica, .ethodieken

voor de analyse van spraak en vooral computers ontwikkeld werden.

2.2.2. Het spraaksignaal.

Voordat we spraakanalysetechnieken kunnen bespreken, loeten we meer weten

over de eigenschappen van het lenselijke spraaksignaal.

A

t

Fig. 2-1. Spraaksignaal: het Duitse woord ·zwo· llit.2.).
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Spraak is een akoestisch signaal, dat via een microfoon o.gezet kan worden

in een analoog ~lektrisch signaal (zie fig. 2-1). In het signaal komen zo~el

periodieke als ruisachtige segment en voor, en de amplitude varieert nogal.

De .eest relevante frequenties in het signaal liggen ongeveer tussen de 100

en 5000 Hz, waarbij de frequenties tussen 1 en 4 kHz het belangrijkst zijn

voor de verstaanbaarheid van de spraak, hoewel ze .aar een relatief klein

deel van de energieinhoud van het spraaksignaal uit.aken (lit.2l. Het

signaal is se.i-stationair, d.w.z. de eigenschappen varieren langzaam.

Binnen tijdsintervallen van 10 ~ 20 msec. blijven de· eigenschappen min of

meer constant.

MOUTH
OUTPUT

Hen

rormanten

~

vet)

v(n

• T 4

.A.-.1l..

........
y(tl

... 1/T•

»)))))))

HOSE
OUTPUT

jIll))))

LUNG
VOLUME

MUSCLE FORCE

VOCAL
COROS

Fig. 2-2. Het .enselijke spraakkanaal en zijn elektrisch analogon (lit.l,

liLb).

Dat is een gevolg van het feit dat spraak wordt opgewekt door een lIechanisch

systeem, het lIenselijke spraakkanaal (zie fig. 2-2) dat vrij traag van vorm

verandert. Hierbij moet aangetekend worden, dat er ook stapvor.ige

veranderingen in de eigenschappen op kunnen treden, met na.e bij plofklanken

als de Uk", de Up" en de "tho

We kunnen een elektrisch analogon van de menselijke spraakorganen opstellen.

De stembanden komen overeen met een signaalbron, die een pulstrein van een
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bepaalde frequentie of een ruissignaal kan opwekken. De lond-, neus- en

keelholten fungeren als resonantieholten en vorlen een akoestisch filter. Ie

kOlen overeen let een serie variabele elektrische filters. De stelbanden

bepalen de grondtoon van de klank en de geluidssterkte, de vorl van de

resonantieholten bepaalt de klank die Nordt geproduceerd. We kunnen het

spraaksignaal dus beschouwen als het uitgangssignaal van een lineair,

tiidvariant systeem (het spraakkanaall dat als ingangssignaal een

quasistationair puls- of ruissignaal heeft (van de stembanden).

Als we het spectrum van biivoorbeeld de klinker "a" bekijken (fig. 2-3.a)

zien we een fijne verdeling van piekjes, ongeveer 100 Hz uit elkaar.

5 (tJ

1

Q

sO)

1

'A'

10ms

-t

'5'

10ms

°OL-----'----'---..J------J
234kHz

-f

-t 1 2 34kHz
-f

Fig. 2-3. Signaalvorl en spectrum van de klanken "a" en "5" (lit.21.

Dit zijn de boventonen van de grondtoon van de stembanden, hier ongeveer 100

Hz. Verder zien we een omhullende, waarin resonantiepieken te onderscheiden

zijn (F 1 tIm Fe). Deze resonantiepieken worden veroorzaakt door de

resonanties van de .ond-, neus- en keelholten. Ie Norden forlanten genoemd.

De ligging en grootte van deze for.anten wordt bepaald door de vorm van het
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spraakkanaal. Verandert de vorm, dan verandert ook de ligging en grootte van

de diverse forlanten en daar.ee de klank die wordt geproduceerd. Het zal

duidelijk zijn dat de for.anten een belangrijke rol spelen bij de analyse

van spraak. Bekijken we het spectrum van een typische ruisklank, de ·5·
(fig. 2-3.b), dan zien we dat de regelmatige verdeling van fijne piekjes

ontbreekt, .aar de omhullende met de formanten is goed zichtbaar. Ook is te

zien dat de for.anten hier heel anders liggen.

2.2.3. Diverse technieken voor spraakanalyse.

De basis van de spraakherkenning (evenals van de andere

spraaktechnologieen) vormt de spraakanalyse: het bepalen van zekere

karakteristieke elementen van een spraaksignaal. Bij aIle vormen van

spraakanalyse wordt gebruik gelaakt van het feit dat de eigenschappen van

het spraaksignaal over tijdsintervallen van 10 ~ 20 .sec. (een zg.

·frame") .in of .eer constant zijn. Per frame worden die eigenschappen als

constant beschouwd en bepaald, bij opeenvolgende frames veranderen ze

geleidelijk. Een algemeen spraakanalysesysteem bevat de volgende blokken:

-een banddoorlaatfilter, voor het verwijderen van de

gelijkspanningscomponent, ruis en 50 Hz-brom, en het voorkomen van

aliasing door het verwijderen van hogere frequenties uit het signaal;

-een pre-emphasis, voor het ophalen van de hogere frequenties in het

gefilterde signaal, die erg belangrijk zijn voor de verstaanbaarheid .aar

relatief zwakj

-een analoog-digitaal-converter, omdat aIle verwerking met een computer

gebeurtj

-een verdeling van het signaal in segmenten, "frames·, zie bovenj

-berekening van de analyseparameters per fra.e.

Spraakanalyse kan gebeuren .et diverse oogmerken:

-voor een zuinige codering van spraak voor opslag of transmissie (voor

resynthese dus) met behoud van een zekere spraakkwaliteitj

-voor de extractie van persoonlijke ken.erken van de spreker, liefst

onafhankelijk van de spraakinhoud (voor sprekeridentificitie)j

-voor de extractie van de ken.erken van het uitgesproken woord, liefst

onafhankelijk van de kenmerken van de spreker (spraakherkenning).

Het zal duideliik ziin, dat bepaalde methoden van analyse zich voor een

bepaald gebruik beter lenen dan andere.
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Voor de spraakherkenning geldt bijvoorbeeld dat de analyse in zo ~einig

mogelijk data een goede representatie van het ~oord moet geven, zodanig dat

het te onderscheiden is van (een aantal) andere ~oorden. Daarbij moeten o.a.

de spreeksnelheid, de toonhoogte, de accenten, de geluidssterkte en het

omgevingsgeluid zo ~einig mogelijk invloed op het analyseresultaat hebben.

Idealiter zouden ~e een direkte omzetting van spraak in fonemen ~illen

hebben: dat voldoet aan aIle bovengenoemde punten. Het is technisch echter

nog lang niet haalbaar. We zullen een aantal veelgebruikte technieken

(lit.l, 2, 3) bespreken en hun ~aarde voor de spraakherkenning bezien.

2.2.3.1. Zero crossing rate.

Dit is een van de eerste technieken die voor spraakherkenning gebruikt zijn.

De vrij primitieve techniek houdt in, dat per frame van by. 20 .sec. het

aantal nuldoorgangen van het spraaksignaal geteld ~ordt. Het geeft een

indicatie ~elke frequenties het sterkst in het signaal voorkomen. Dat is by.

van belang bij de beslissing of een bepaald spraaksegment stemhebbend of

stemloos is (lit.3). Ook wordt het in grotere spraakherkenningssystemen

gebruikt als hulpmiddel bij de detectie van begin- en eindpunten van

spraaksignalen. De benodigde hardware is vrij simpel, maar het systeem is

erg gevoelig voor DC-offset, brom, ruis en omgevingslawaai. Het ~ordt ~el

gebruikt in zeer simpele, goedkope spraakherkenners, zoals de Weitek WTVOOB

en de Interstate VRCOOB.

2.2.3.2. Autocorrelatiefunktie.

Deze wordt gegeven door de vergelijking

N-l-p

R(p) = L y(n)y(n+p)

n=O

N is hierin het aantal samples per frame, n het nummer van het sample en p

het aantal samples ~aarover het signaal verschoven is. Berekening van de

autocorrelatiefunktie per frame van het spraaksignaal geeft o.a. de energie

van het frame (coefficient R(O». De belangrijkste periodieke

eigenschappen van het oorspronkelijke signaal blijven in de
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autocorrelatiefunctie bewaard. De belangrijkste frequentieinformatie (voor

spraakherkenning) is vastgelegd in de coefficienten R(O) tIm R(1S)

(lit.2).

2.2.3.3. Filterbankanalyse.

Een andere veelgebruikte techniek voor spraakherkenning is de

filterbankanalyse. Hierbij wordt een aantal parallelle bandfilters gebruikt,

waarvan de frequentiebanden tezamen op een bepaalde manier het spectrum van

de spraak bestrijken. Per her kenner verschilt de manier waarop deze banden

het spectrum bestrijken (constante bandbreedte; constante relatieve

bandbreedte; bandbreedte overeenkomstig de karakteristieken van het

menselijk oor, etc.). Achter elk bandfilter zit een gelijkrichter en een

laagdoorlaatfilter, o. de gemiddelde energie in de betreffende

frequentieband te bepalen. Elke frameperiode van bv. 20 msec. leest de

computer de gemiddelde energie van elk bandfilter. Zo kunnen we een

spectrogram genereren: een weergave van de gemiddelde energie per

frequentieband uitgezet in de tijd. In zo'n spectrogram kunnen we van alles

herkennen, zoals de grondfrequentie (of de afwezigheid daarvan), de

verdeling van de boventonen, de globale geluidssterkte, etc. Voor een mens

is dit een aardig beeldend plaatje, maar voor een computer is hier nog niet

zoveel .ee te beginnen. Voor herkenningsdoeleinden is

-de hoeveelheid data erg groot; er moet allerlei selectie en compressie

plaatsvinden

-de invloed van factoren als toonhoogte, geluidssterkte, spreeksnelheid en

accenten veel te groot; er moet allerlei normering (zowel lineair als

niet-lineair) plaatsvinden

-de beschikbaarheid van informatie over de ligging van de for.anten klein;

het kost aardig wat rekenwerk om deze te bepalen.

Een goede bespreking van spraakherkenning door middel van filterbankanalyse

en de problemen die daarbij optreden is te vinden in het afstudeerverslag

van Paul Hieltjes (lit.5).

Filterbankanalyse wordt vrij veel toegepast in middelgrote spraakherkenners.

Daarbij wordt dan een vrij klein aantal bandfilters (8 ~ 16) gebruikt, wat

de hoeveelheid data flink beperkt maar de infor.atiewaarde ervan ook. We

krijgen dan een zeer ruw spectrogram, waarop nog allerlei normeringen

uitgevoerd kunnen worden. Het voordeel van deze methode is de simpele
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hardware, en het feit dat hij weinig gevoelig is voor stoorpulsen en ruis,

het nadeel is dat hij erg gevoelig is voor verschillen in uitspraak van

eenzelfde woord, zoals genoemd onder het tweede punt hierboven.

2.2.3.4. Fouriertransformatie.

Er bestaan diverse varianten, maar over het algemeen komt deze methode neer

op het bepalen van de discrete Fourier-getransformeerde van een frame van

bv. 20 msec. in by. 512 equidistante frequentiepunten. "eestal wordt

hiervoor een Fast-Fourier-Transform algoritme gebruikt. AIleen het

amplitudespectrum is interessant, omdat het .enselijk gehoor het

fasespectrum toch niet waarneemt (lit.2l. Meestal wordt daarom het

vermogensdichtheidsspectru. bepaald, het kwadraat van het a.plitudespectrum.

Dit spectrum is overigens ook te berekenen uit de bovengenoemde

autocorrelatiefunktie:

+00

~ R(plexp(-jwpl

p=-oo

"et de Fouriertransformatie is het .ogelijk gedetailleerde frequentiespectra

(spectrogrammenl te genereren, .aar die zijn niet direct geschikt voor bv.

spraakherkenning (zie bovenl; de informatieinhoud is hier nog groter. Er

moet eerst nog verdere bewerking plaatsvinden, zoals bepaling van de

grondfrequentie, of een afvlakking van het spectrum om de omhullende te

bepalen, en een bepaling van plaats en bandbreedte van de formanten. Maar

daarvoor zijn de cepstrumanalyse en de LPC-analyse, die hieronder besproken

worden, geschikter. De Fourieranalyse biedt goede .ogelijkheden om tot

nauwkeurige analyse van spraak te komen (bv. als eerste analysestap bij het

genereren van data voor resynthesel, maar is nogal kostbaar aan apparatuur

en rekencapaciteit.

2.2.3.5. Cepstrum.

Cepstrumanalyse is een vorm van homomorfe analyse. Dat komt neer op het

volgende: het spraaksignaal kunnen we beschouwen als het uitgangssignaal van

een lineair, tijdvariant filter waarvan de parameters bepaald worden door de
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veranderende akoestische eigenschappen van de mond-, neus- en keelholten, en

dat als ingangssignaal een pulsenreeks of een ruissignaal heeft. Ne kunnen

het spraaksignaal dan beschrijven als de convolutie van het bovengenoemde

excitatiesignaal met de momentane iapulsresponsie van het filter. In die

iapulsresponsie zijn we geinteresseerd, want die beschrijft de spectrale

eigenschappen van de spraak. Ne zouden dus graag de momentane

impulsresponsie van het filter bepalen uit het spraaksignaal. Daarvoor

zoeken we transformaties die op beide funkties Xl en Xz van de

convolutie apart inwerkenj dit zijn de transformaties H waarvoor geldt:

oftewel de getransformeerde van de convolutie is gelijk aan de convolutie

van de getransformeerden. We kunnen nu bijvoorbeeld een transformatie nemen

die de ene funktie ongemoeid laat, maar de andere onderdrukt. Ne spreken van

homomorfe analyse: een analyse die de ·vorm" niet wijzigt.

Nu blijkt dat elk homomorf systeem te beschouwen is als een cascade van drie

systemen: allereerst een zg. karakteristiek systeem D, dat de convolutie van

de functies omzet in een optelling; dan een gewoon lineair systeem L; en dan

een systeem D-I dat de inverse is van het eerste systeem, en dat de

optelling van functies na de lineaire bewerking weer orozet in een

convolutie.

Het karakteristieke systeem D kunnen we ook weer opgebouwd denken uit drie

blokken: allereerst een Fouriertransformatie, die de convolutie van twee

functies omzet in het product van de Fouriergetransformeerden; dan een blok

dat de Ccomplexe) logarithme hiervan neemt, het product wordt daardoor

omgezet in een optelling; en dan een blok dat de inverse

Fouriergetransformeerde bepaalt, waarbij de optelling gehandhaafd blijft.

Het uitgangssignaal tCn) van dit karakteristiek systeem D met

ingangssignaal xCn) noemen we het cepstrum van het signaal xCn).

"Cepstrum· is een gedeeltelijke o.kering van "spectrum", het cepstrum is in

feite een soort omgekeerd spectrum. Het is een tijdsfunctie, die wat weg

heeft van een autocorrelatiefunctie. Bij analyse van de eigenschappen van

het cepstrum blijkt, dat de eventuele grondperiode van het spraaksignaal als

een duidelijke piek terug te vinden is, en dat de cepstru.coefficienten

in de buurt van t=O de omhullende van het vermogensdichtheidsspectrum van

het spraaksegment beschrijven. Voor bepaling van deze oahullende kunnen we
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gebruik aaken van bovengenoemd hoaoaorf systeem: als lineaire functie L

nemen Ne dan eeR tijdvenster, dat de hogere cepstru.coefficienten

afsnijdt. Ais Ne van de functie die uit het homomorfe systeea koat het

ver.ogensdichtheidsspectrua bepalen, vinden Ne een keurige oahullende van

het oorspronkelijke spectru••

Cepstru.analyse is een geschikte techniek voor spraakherkenning, .aar ook

deze techniek is nogal kostbaar aan apparatuur en rekencapaciteit.

2.2.3.6. LPC-analyse.

LPC staat voor "linear Predictive Coding-. Het is een coderingstechniek (of

analyse.ethode, dat hangt af van het gezichtspunt van de gebruiker) die

gebruik maakt van een adaptief digitaal filter of predictiefilter (zie fig.

2-4).

~) + +t--.,.....---
sell)

LPC-ANAL YSE

Fig. 2-4. Predictiefilter voor LPC-analyse.

In dit filter gaan de achtereenvolgende samples van het signaal sen) door

een serie (p) tijdsvertragingen van elk een sa.pletijd. We hebben dus op

deze knooppunten de laatste p samples van het signaal staan. Elk van deze

samples kan veraenigvuldigd worden .et een coefficient, en vervolgens

worden al deze Naarden opgeteld. Dit levert het signaal s·(n) Ope Nu

Norden de coefficienten van het filter zodanig ingesteld, dlt het

signaal s·(n) op elk aoment n zo goed mogelijk lijkt op het

oorspronkelijke signall s(n). De huidige waarde van het signaal Nordt dus

eigenlijk voorspeld uit een lineaire combinatie van de

voorgaande Naarden van het signaal. De orde p van het predictiefilter
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bepaalt hoe nauwkeurig het oorspronkelijke signaal ben~derd kan worden. Een

analyseschakeling of -algorithme berekent de co~ffici~nten. Hoe dat

gebeurt, wordt in hst.4 uitgelegd. Ook zal daar worden uitgelegd dat de

bovengenoemde co~ffici~nten, de LPC-parameters, eigenlijk de vor. van de

omhullende van het amplitudespectrum beschrijven, en dus de plaats en

grootte van de formanten.

Deze coeffici~nten geven dus een redelijke en zuinige beschrijving van

het signaal. Het is zelfs .ogelijk een spraaksignaal te resynthetiseren door

de co~ffici~nten toe te voeren aan een invers filter, en da~rin het

foutsignaal te sturen of een excitatiesignaal dat daarop lijkt. Aan de

uitgang verschijnt dan een signaal dat goed lijkt op het oorspronkeliike

spraaksignaal. Deze vorm van resynthese wordt in diverse co••erci~le

spraaksynthesizers gebruikt. Heestal worden hiervoor filters van de orde 10

gebruikt (LPC-10). Haar de co~ffici~nten zijn ook heel geschikt voor

spraakherkenning: een analysefilter van de or de 8 A 10 is voldoende voor

redelijke herkenning, en daarbij hoeven we per frame dus .aar weinig

parameters op te slaan. Deze parameters beschrijven de o.hullende van het

~mplitudespectrum en dus de vorm van het spra~kkanaal. De toonhoogte van de

grondtoon en de geluidssterkte hebben nauwelijks invloed op de p~rameters.

WeI is de .ethode gevoelig voor storingen van buiten, een stoorpiek kan de

berekening van de co~ffici~nten flink verstoren.

2.2.3.7. Grondtoonanalysetechnieken.

De in bovenstaande paragrafen genoe.de technieken dienen hoofdzakeliik om de

globale struktuur van het spectrum te bestuderen. Er bestaan echter ook

diverse technieken om de grondtoon van het spraaksignaal (voor zover die

aanwezig is) te bepalen. Onder andere bovengenoemde cepstru.~nalyse en de

autocorrelatiefunctie kunnen daarvoor gebruikt worden. Bep~ling v~n de

grondtoon is voeral veer spraakresynthese van belang, veer spraakherkenning

veel .inder. We zullen er daarom niet verder op ingaan.

2.3. Spraakherkenning ten beheeve van hulpmiddelen veer gehandic~pten.

2.3.1. Algemeen.

Een vaak genoemde toepassing van spraakherkenningsapparatuur is het gebruik
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als hulpmiddel voor motorisch gehandicapten. Bepaalde lotorische functies,

bv. het indrukk@n van een knop, kunnen dan vervangen Morden door een

gesproken commando. Veel gehandicapten, die de controle over vrijMel al hun

motorische functies verloren hebben, hebben namelijk nog weI de beschikking

over de spraak (denk aan hoge dwarslaesies, spierdystrofie, multipele

sclerosel. Deze aanpassing zou gebruikersvriendelijker aoeten zijn dan

andere hulpmiddelen voor deze handicap, zoals oogbewegingsschakelaars,

blaasslangetjes e.d. Dit soort aanpassingen belemmert de gehandicapte nogal

in zijn toch al zeer beperkte bewegingsvrijheid, ze vereisen training van de

gebruiker en als er veel verschillende dingen bediend aoeten worden Merkt

het allemaal nogal traag. Bediening met gesproken commando's hoeft

bovenstaande bezwaren niet te hebben. Er zijn weI enkele problemen:

-de prijs en omvang van spraakherkenningssystemen

-de beperkte kwaliteit van spraakherkenningssystemen

-de mogelijkheden voor het aansturen van apparatuur

Veelgenoemde toepassingsmogelijkheden zijn

-het bedienen van (elektrischel apparatuur in bv. de kamer van een

bedlegerige gehandicapte, bv. lampen, radio, tv, telefoon, gordijnen

etc.: z.g. ADL-apparatuur (Activities in Daily Living, Aktiviteiten in

het Dagelijks Levenl

-het besturen van een rolstoel

-het bedienen van de secundaire functies van een auto, zoals lichten en

ruitewissers

-het bedienen van een personal computer, bv. voer tekstverwerking

Op de eerste drie gebieden is o.a. de firma Kempf (Parijs-Straatsburg,

lit.23l aktief met het systeem Katalavox. Op het eerste gebied vinden we

verder de Nederlandse firma Huka met de Stemko (lit.2S) en de firma Voice

Input Ltd. met de VADAS (Cambridge, lit.24). Voor het vierde gebied zijn

vele systemen commercieel verkrijgbaar, hoe"el een systeem dat bv. voor

echte tekstverwerking geschikt zou zijn nog niet bestaat: aeestal kunnen

enige tientallen commando's aan de personal computer worden gegeven, maar

het snel invoeren van tekst (door spraak-naar-tekst-omzetting) is niet

mogelijk, dit moet gebeuren door letters te spellen.

Het besturen van een auto met spraak, zoals Mel eens wordt geluggereerd, is

bij de huidige stand van de techniek gelijk aan zelfmeord. De inherente

onbetrouwbaarheid van spraakherkenners maakt ze ongeschikt voer het bedienen

van functies waarbij bedieningsfouten onomkeerbare gevelgen hebben. Wat dat
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betreft is ook het besturen van een rolstoel aet spraak al een

twijfelachtige zaak, temeer oadat een rolstoel een bijzonder ongunstige

omgeving voor een spraakherkenner vormt (sterk wisselend Dagevingslawaai,

veranderende akoestische omgeving, elektrische storingen, zware aechanische

belastingen etc.). Verder is het principieel al aoeilijk oa aet (diskrete)

gesproken comaando's snel en nauwkeurig een bepaalde (graduele)

richtingsverandering aan te geven. Ook bediening van de elektrische functies

van een auto kan tot gevaarlijke fouten aanleiding geven (plotseling doven

van de lichten e.d.). Bediening van ADL-apparatuur kent deze problemen

eigenlijk niet.

2.3.2. In Nederland.

In Nederland vindt op diverse plaatsen onderzoek plaats op het gebied van

spraakherkenningsapparatuur voor gehandicapten. We zullen die projecten

hieronder toelichten.

2.3.2.1. IZF.

Het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO te Soesterberg, afdeling

Audiologie, heeft onderzoek verricht naar de toepassing van spraakproductie

en automatische woordherkenning ten behoeve van .otorisch gehandicapten

(lit.B). Vooral het gedeelte betreffende de autoaatische woordherkenning is

voor ons van belang.

Als belangrijkste specifieke eigenschappen van spraakherkenners worden

onderscheiden:

-het soort herkenning, nl. het herkennen van losse woorden of het

herkennen van woorden in continue spraak; het tweede is aanzienlijk

aoeilijker.

-de grootte van de vocabulaire, het aantal woorden dat het sy.teem kan

herkennen.

-de training, het aantal keren dat een woord voor training van de

herkenner moet worden uitgesproken, en eventuele autoaatische aanpassing

van de referentiepatronen.

-de werkwijze, zoals onafhankelijkheid van het signaalnivo, tijdnormering,

gevoeligheid voor achtergrondlawaai, duur van de herkenning na

spraakinvoer etc.
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-prijs, afmetingen, voeding, gewicht.

Voor hetbesturen van ADL-apparatuur kan volgens dit onderzoek worden

volstaan met een sprekerafhankelijke woordherkenner, deze hoeft aIleen

geisoleerde woorden te kunnen herkennen. Hij moet kunnen functioneren in

enig omgevingslawaai, by. in een ruimte Maar de radio of de tv aanstaat. Het

systeem moet klein en eenvoudig zijn, om eventuele inbouw in een rolstoel

mogelijk te maken. De prijs moet redelijk laag blijven. Er is een

woordenlijst van 71 woorden samengesteld voor het gebruik bij

ADL-toepassingen (lit.B, tabel Il. Daarbij is niet gelet op gelijkenis

tussen woorden die tot foute herkenning aanleiding zou kunnen geven

(zeven-negen of een-enl. Deze lijst is gebruikt bij de hieronder genoemde

experimenten, waarbij de eerste dertig woorden van de lijst dienden als

vocabulaire van de her kenner en de tweede dertig als woorden buiten de

vocabulaire. (Als we deze lijst bezien, blijkt dat we met een dertigtal

woorden ook weI uitkomen voor ADL-toepassingenl.

Bij dit onderzoek is een commercieel verkrijgbare woordherkenner

geevalueerd op zijn bruikbaarheid bij ADL-toepassingen. Deze bleek ook in

aanwezighe1d van omgevingslawaai goed toepasbaar. Het ging hierbij om een

Vecsys RMI BS, een Frans systeem dat werkt met filterbankanalyse (8

bandfiltersl. Het systeem is sprekerafhankelijk en kan geisoleerde woorden

herkennen. Het kan maximaal 240 referentiepatronen (templatesl opslaan,

eventueel meerdere templates per te herkennen woord. De prijs is ongeveer

f.9000,- voor een evaluatiesysteem, f.2000,- voor een vereenvoudigde versie.

De her kenner was gekoppeld aan een PDP11/23 computer voor het vastleggen van

de referentiepatronen op disk. Er werd een goede dynamische microfoon

(Sennheiser) gebruikt.

Er zijn zeven experimenten uitgevoerd om de kwaliteit van de spraakherkenner

te bepalen. Daarbij is de invloed van een aantal factoren op het

herkenningspercentage onderzocht:

-het aantal referentiepatronen

-verwisselingen binnen en buiten de vocabulaire

-acceptatiedrempel van de her kenner

-gevoeligheid voor stoorsignalen

-stabiliteit van de referentiepatronen

-toepassing bij sprekers met spierdystrofie

Het systeem bleek bij een Noordenschat van 30 woorden en twee

referentiepatronen per woord een herkenningspercentage van ca. 95X te
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bereiken, waarbij echter woorden buiten de vocabulaire vaak ten onrechte

werden herkend. Het systeem bleek leer gevoelig voor stoorsignalen, .aar

toepassing van een microfoon en versterker die omgevingslawa.i onderdrukken

en het signaalnivo constanter maken gaf een grote verbetering. "etingen met

.otorisch gehandicapte sprekers (spierdystrofie-patienten) toonden aan dat

geen grote verschillen in herkenningspercentages optraden .et

niet-gehandicapten. Van de gebruikte woordenlijst bleken O.i. de telwoorden

vier, les en leven slecht te worden herkend. De schrijvers veronderstellen

dat een goede keuze van de woorden voor de vocabulaire en het invoeren van

een syntax in de co.mandostructuur (een boomstructuur, waarbij na elk

herkend woord slechts een beperkt aantal andere woorden is toegestaan, bv.

na DlampD aIleen DaanD, ·uit D of Dfout D) de kans op een juilte herkenning

vergroot. Verder concluderen lij dat het .ogelijk is voor een relatief lage

prijs een woordherkenner toe te pass en in ADL van licha.elijk gehandicapten.

Met een speciale .icrofoon is zelfs in een situatie .et achtergrondlawaai

een goede herkenning .ogelijk. Er worden aanbevelingen gedaan voor het

opdoen van ervaring met het gebruik van een syntax en .et herkenners die

woarden in continue spraak kunnen herkennen. Ook ergonomische aspecten en de

reproduceerbaarheid van de referentiepatronen (de klank van ie.ands stem

verandert in de loop van de dag en van dag tot dag) .aeten verder onderzocht

worden.

2.3.2.2. IRV.

Het onderzoek van het Instituut voor Revalidatievraagstukken te Ho.nsbroek

sluit nauw aan bij het bovengenoemde onderzoek van het IZF. Het IRV

onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van deze apparatuur in de

gehandicaptenzorg. Twee belangrijke toepassingen worden onderzocht:

besturing van een rolstoel .et spraak en besturing van ADL-apparatuur met

spraak. Hierbij wordt dezelfde spraakherkenner gebruikt als bij het

IZF-onderzoek. Deze is gekoppeld aan een "INC-23 .inico.puter Vin Digital

Equipment, die weer via een zendontvanger met de rolstOll verbonden is, of

(voor besturing van ADL-apparatuurl aan een Busch-Timae X-10 Iysteem voor

het in- en uitsehakelen van elektrisehe apparatuur via het liehtnet. De

benodigde interface tussen eo.puter en Busch-Timac systeem en de

besturingssoftware zijn op het IRV ontwikkeld door Piet Muijtjens (lit.9l.

Aan de her kenner werd een dynamiekcampressor toegevaegd om het
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ingangssignaalnivo constanter te maken, en er werd een boomstructuur van

commando's opgezet om de foutenkans bij herkenning te verkleinen en het

systeem gebruikersvriendelijker te maken. De auteur geeft een aantal

aanwijzingen voor het verkleinen van de foutenkans door een zorgvuldiger

wijze van het inspreken van de commando's. Hij adviseert verder een

·standby·-mode in te voeren, waarbij de herkenner ·slaapt· en hij .aar door

e~n commando gewekt kan worden. De auteur onder kent dat het systeem

nogal omvangrijk is en adviseert een eenvoudigere en goedkopere

spraakherkenner te gebruiken (80-100 woorden, mogelijkheid om boomstructuur

te gebruiken) en deze te koppel en met een eenvoudige microprocessor. De

nauwkeurigheid van de herkenning speelt bij ADL-toepassingen een wat minder

belangrijke rol, omdat in tegenstelling tot het gebruik bij een elektrische

rolstoel, fouten bij de herkenning nooit tot gevaarlijke situaties

aanleiding kunnen geven en gemakkelijk te herstellen zijn. Bovengenoemd

advies vormde onder meer de aanzet tot het onderzoek van ondergetekende (de

vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven en

het IRV hebben voor dit onderwerp een samenwerkingsverband) waarin gezocht

is naar een eenvoudigere en goedkopere uitvoering.

2.3.2.3. 't Roessingh.

Op revalidatieinstituut 't Roessingh te Enschede is een ·spraakgestuurde

omgevingsbesturing" ontwikkeld (een woordherkenner voor ADL-toepassingen, in

de terminologie van bovengenoemde onderzoeken). Deze is opgebouwd rond een

Apple lIe personal computer, die is uitgerust met een co.mercieel

verkrijgbare spraakherkenningskit, de Voice Input Module (VIM) van Voice

Machine Communications, een 1b-kanaals filterbankanalysesysteem dat 80

woorden kan herkennen (lit.2b). De Apple is gekoppeld aan een Busch-Timac

X-10 systeem (zie boven). Het besturingsprogramma is ontwikkeld door Martin

Keesen (lit.10.). Het geheel is gebruikersvriendelijk en flexibel opgezet,

en is aan te passen aan de individuele behoeften van de gebruiker. Het is

mogelijk om by. een bladomslagapparaat of een telefoon aan te sluiten, of

wat eenvoudige tekstverwerking te doen. Een belangrijk nadeel van dit

systeem is de prijs: ca. f25.000,-. De firma Huka gaat enkele stuks van dit

apparaat commercieel op de markt brengen onder de naam Stemko. Dit systeem

wordt uitgebreider besproken in hst.2.4.5.3.
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2.4. Overzicht verkrijgbare spraakherkenners.

Het terrein van de spraakherkenning heeft zich de laatste jaren sterk

uitgebreid en het is bijna ondoenlijk geworden om een volledig overzicht van

aIle verkrijgbare apparatuur samen te stellen. Dat is ook niet onze

bedoeling, Nij zijn slechts geinteresseerd in kleine, goedkope systemen of

bouwstenen. Toch zullen we hier enige aandacht besteden aan de andere

systemen, om een indruk te krijgen van de mogelijkheden en de prijs die

daarvoor betaald moet Norden. Overigens hoeft een moderne her kenner van

$100,- niet slechter te Nerken dan een ouder type van $10.000,-, omdat de

prijs grotendeels bepaald wordt door de hardware (vooral door de gebruikte

computer: varieert van microprocessor tot mainframe) en door de

onderzoekskosten (zeer hoog voor de eerste systemen). Over de kwaliteit van

herkenners valt overigens weinig zinnigs te zeggenj bijna aIle fabrikanten

geven voor hun herkenner een percentage goede herkenningen van zo'n 99% op.

Hoe dat percentage is bepaald wordt meestal niet vermeld. Er bestaat geen

standaard-toets voor spraakherkenners, en die zal ook moeilijk te maken

zijn, omdat aIle herkenners andere zwakke punten hebben. Het is voor elke

herkenner weI mogelijk een ideale situatie te scheppen, waarin hij zeer

weinig fouten zal maken, maar het gaat juist om zijn prestaties in

realistische, niet-ideale situaties. Ook zaken als de keuze van de

vocabulaire en de ervaring van de gebruiker met het systeem hebben grote

invloed op de prestaties. Bij de keuze van een her kenner moet men uitgaan

van de situatie waarin deze gebruikt zal worden en de storingen die daarbij

op kunnen treden. Dan kan men een systeem kiezen waarin deze storingen zo

weinig mogelijk invloed zullen hebben, vanwege de gebruikte analysetechniek

of de toegepaste hardware.

Er bestaan enige goede overzichten van verkrijgbare systemen: onder andere

in lit.2 (hst.6lj in het artikel ·Selecting the Best Speech Recognizer for

the Job" in het blad ·Speech Technology" van januari 1983 (lit.27l, dat

vooral de Amerikaanse systemen behandeltj ·Japan's Drive for Speech

Recognition" in het nummer van septe.ber 1982 van dit blad (lit.28l, dat een

uitgebreid overzicht geeft van de Japanse systemen en ontwikkelingenj en

·1984 Voice Processing "arket Directory· in het num.er van januari 1984

(lit.29l, dat een opsomming geeft van aIle firma's die zich .et

spraaktechnologie bezig houden, gerubriceerd naar het soort producten dat ze

leveren en met vermelding van veel systemen. ·Speech Technology· is
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overigens een goed blad om de ontNikkelingen op de .arkt te volgen, hoeNel

het nog~l op Amerika geori~nteerd is.

2.4.1. Zeer dure systellen.

"et ·zeer duur" bedoelen Ne prijzen hoger dan $1000,- (tot $130.000,-). Vaak

gaat het daarbij 011 omvangrijke, uitgebreide systellen van de eerste

generatie, cOllplete computers of systemen die sa.en lIet een·grote cOllputer

gebruikt .oeten Norden en zelfs een Nandkast kunnen vullen. Bij de

inventarisatie zijn Ne een vijftigtal van deze iyste.en tegengekollen. De

.eeste zijn geschikt voor sprekerafhankelijke herkenning van geisoleerde

Noorden in vocabulaires van enige tientallen tot enige honderden Noorden. De

systeMen die sprekeronafhankelijk kunnen Nerken of Noorden in lopende spraak

kunnen herkennen behoren tot de allerduurste. "eestal is de Noordenschat dan

zeer beperkt: 4 tot 40 Noorden. We zullen deze systemen verder niet opsomllen

of behandelen, o.dat ze voor ons niet bruikbaar zijn, vanNege de prijs en

Meestal de ollvang. WeI is een lIap met documentatie samengesteld.

2.4.2. Dure systemen.

Ais de prijzen tussen $100,- en $1000,- liggen, spreken Ne van "dure"

systemen. "eestal gaat het o. eenvoudige herkenners, die op een personal

co.puter .oeten Norden aangesloten. Voor bijna elke populaire personal

computer zijn dergelijke herkenners te koop, vaak ali bouNpakket. Het zijn

allemaal sprekerafhankelijke herkenners voor geisoleerde Noorden, de

vocabulaire ollvat gemiddeld zo'n 40 Noorden. Sezien de gebruikte

analysetechnieken e.d. (meestal filterbankanalyse, .et slechts enkele

filters) zal de kNaliteit van de her kenner vaak tNijfelachtig zijn. We

hebben een tNintigtal van deze herkenners gevonden. Ook deze zullen Ne

verder niet behandelen.

2.4.3. 60edkope systellen.

Goedkope systemen voor spraakherkenning (prijzen lager d.n $100,-) zijn

zeldzaam. Het gaat hier niet lIeer om co.plete systemen maar om IC's voor

spraakherkenning, die meestal nog met een .icroprocessor o.i.d. gekoppeld

1I0eten Norden 011 een Nerkend systeem te krijgen. Omdat dit de groep is
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Naarin Ne geinteresseerd zijn, zullen Ne aIle zes gevonden syste.en

behandelen. Het gaat om de volgende syste.en:

Fabrikant Type Sprekeron- Lopende Vocabu- Prijs

afhankelijk spraak hire

Weitek WTVOOB ja nee 16 $10,-

Interstate VRC008 ja nee 16 $10,-

Matsushita I'1N-1263 nee nee 62 $40,-

Seneral SP1000 evt. evt. zelf te $7, SO (OEM)

Instru.ent (n ee) (n ee) bepalen $16,- (100)

fB2,50/st.

Orion Data l'1icro- nee nee 15 £50,-

co••and

Microelec- H6005 evt. nee 16 SFr15,-

tronic-.arin (nee)

Tabel 2-1. Soedkope spraakherkenners.

2.4.3.1. Wei tek WTV008 / Interstate VRCOOB.

HoeNe I dat nergens Nordt verlleld, gaat het hier vrijNel zeker over hetzelfde

IC. Beschrijvingen zijn te vinden in lit.2, p.399, en lit.30. Het betreft

hier een echte single-chip herkenner, een voorgeprogra••eerde 6805

.icrocolputer (MC68705), Naaraan aIleen nog een ingangsfilter .oet NDrden

toegevoegd. Het IC 1I0et sprekeronafhankelijk kunnen herkennen, Maarbij het

foutenpercentage echter aanzienlijk hoger ligt dan gebruikelijk bij

sprekerafhankelijke herkenning: 5 tot 207.. Er kunnen .axi.aal 16 "oorden

Norden opgeslagen, Naarvan er steeds .aximaal B kunnen Norden herkend. Er

wordt gebruik gemaakt van zero crossing rate analyse. Dit IC is bedoRld voor

speelgoed of andere toepassingen voor een grote lIarkt. De vocabulaire moet

door de fabrikant in het ROM van de microprocessor Norden gebracht. Daarom
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kan het IC aIleen in grote aantallen besteld worden. Het is voor ons dus

ongesch'ikt. Wij hebben bovendien geen behoefte aan een sprekeronafhankelijk

systeem, de vocabulaire is te klein voor onze toepassing en de slechte

herkenningskwaliteit is ook een nadeel.

2.4.3.2. Matsushita MN-1263 Walsh-Hadamard transform processor.

Dit IC wordt besproken in lit.31. De Walsh-Hadamard-transformatie is een

transformatie van tijddomein naar frequentiedomein die, in tegenstelling tot

de Fouriertransformatie, geen vermenigvuldigingen vereist maar enkel

optellingen. Dit IC voert de W-H-transformatie uit en kan Moordpatronen

(templates) genereren en vergelijken. Spraak wordt gesampled met 10 kHz en

uit elk frame van 256 samples worden 256 W-H-coefficienten bepaald.

Daaruit worden weer 16 amplitude-genormeerde coefficienten bepaald, die

het frame re~resenteren. Bij de patroonvergelijking wordt nonlinear

timewarping toegepast. Samen let een versterker, A/D-converter, 8 tot 32

kbyte RAM en een 4-bit microcomputer (MN1542) vormt dit IC een volledige

spraakherkenner. Dit geheel is als board te koop voor $320,-, en valt dan

dus weer onder de dure systemen. Het IC zelf kost $40,-. Het is ook

afzonderlijk bruikbaar (hoewel we dan zelf de nodige software zouden loeten

ontwikkelenl en behoort dus tot de logelijkheden. Een nadeel is het feit dat

dit IC toch relatief duur is.

2.4.3.3. General Instrulent SP1000 voice recognition/synthesis device.

Dit IC is eind 1983 op de larkt gekomen en baarde direkt nogal opzien door

zijn lage prijs ($7,50 in grote aantallen) en bijzondere mogelijkheden:

spraakherkenning en spraaksynthese in ~en component, let gebruikmaking

van een hoogwaardige technologie: LPC-analyse. De SP1000 moet salen met een

8-bit microprocessor gebruikt worden, die voor de patroonherkenning zorgt;

de SP1000 bepaalt aIleen LPC-paraMeters uit de spraak. Verder is nog een

simpele analoge ingangstrap nodig, en daarmee is de spraakherkenner

compleet. WeI is dus programmatuur nodig voor de herkenning. De fabrikant

geeft voorbeelden van algorithmen voor sprekerafhankelijke herkenning van

geisoleerde woorden, waarbij van dynamic tilewarping gebruik wordt

gemaakt. Grootte van de vocabulaire, boo.structuren, zelfs de

samplefrequentie en de frameperiode zijn door de gebruiker te bepalen via de
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programmatuur. In principe moet volgens de fabrikant zelfs herkenning van

continu~ spraak of sprekeronafhankelijke herkenning mogelijk zijn.

2.4.3.4. Orion Data Microcommand.

Dit apparaat hoort eigenlijk niet in deze groep thuis maar bij 2.4.2., want

het is een complete herkenner die bij een personal computer (de Sinclair

SpectruI) gebruikt moet worden. Door zijn relatief lage prijs (.50,-) is hij

in deze groep terecht gekomen. Zijn prestaties zijn navenantj de bespreking

in peN, een Engels licrocomputerblad, spreekt boekdelen. Het illustreert

fraai de problemen die een slechte spraakherkenner in de praktijk geeft:

MThis unit can be extremely frustrating. The principle of voice recognition

is that you train a device to understand your voice. In practice, however,

you train yourself to speak consistently, which takes a lot of patience. If

you can't do this you'll find "icro com.and very tiresome ( •••• ) it's best

to lock yourself in a soundproofed room to reduce background noise and

embarrassment (•••• ) you can define up to 15 words, though this requires a

long learning phase ( •••. ) frustration soon builds up.-

Door zijn voor deze groep relatief hoge prijs, zijn kleine woordenschat en

zeer matige prestaties is deze herkenner voor ons ongeschikt.

2.4.3.5. "icroelectronic-Marin H6005 speech recognition front end chip.

Dit zwitserse Ie (lit.32) is ontwikkeld voor de horlogeindustrie. Het

analyseert aIleen spraak, evenals de SPI000, waarbij de patroonherkenning in

een a-bit microprocessor moet gebeuren. Programmatuur hiervoor is

beschikbaar. De mogelijkheden zijn echter veel beperkter. Er wordt gebruik

gemaakt van 7-kanaals filterbankanalyse, waarbij elke filterbank 1 bit

informatie levert (energie onder of boven een zekere drelpel). Een typische

vocabulaire omvat 16 woorden. Zowel sprekeronafhankelijke herkenning

(templates in ROM) als sprekerafhankelijke herkenning (training) loet

mogelijk zijn. Sezien de simplistische analysetechniek loet echter aan de

kwaliteit van de herkenning getwijfeld worden.

2.4.4. Signaalprocessoren.

Een aparte klasse in de apparatuur voreen de signaalprocessoren. Dit zijn
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speciale microprocessoren die ontwikkeld zijn voor toepJs5ing in de digitale

signaalbewerking. Vaak zijn ze zeer krachtig (echte ·nu.ber crunchers·),

uitgerust met grote hardware-vermenigvuldigers en -delers, bijvoorbeeld om

snel Fouriertransformaties uit te kunnen voeren. Deze processor en zijn zeer

flexibel, het is nu .ogelijk door het progra.meren van de iignaalprocessor

een willekeurig signaalverwerkend systeem (bijvoorbeeld een

spraakanalyseschakeling of een complete spraJkherkenner) sa. en te stellen.

Bekende voorbeelden zijn de TMS320 van Texas Instru.ents, de i2920 van

Intel, en de AM2901 van American Micro Devices. In totaal hebben we een

tiental van deze processoren gevonden. Signaalprocessoren zullen in de

toekomst zeker een grote rol gaan spelen in de signaalverMerking, en ook in

de spraakherkenning zullen ze .eer en meer worden toegepast. Het

belangrijkste nadeel is (nog) de prijs, die in de orde van '200,- ligt

(TMS320). Voor ons is een Jnder belangrijk problee. het feit dat er dure

ontwikkelapparatuur en -progra.matuur nodig is om programma's voor dez.

processoren te ontwikkelen. Dat sluit momenteel toepassing VJn deze

veelbelovende componenten uit.

2.4.5. Spraakherkenningsapparatuur yoor gehandicapten.

We komen nog even terug op de al eerder genoe.de ipraakherkenningsapparatuur

bedoeld voor gehandicapten, omdat dit tenslotte ons Merkterrein is. Afgezien

van .in of meer incidentele toepassingen voor gehandicapten van

commerciele spraakherkenners hebben Me de volgende syste.en gevonden die

speciaal als hulpmiddel voor gehandicapten bedoeld zijn:

Fabrikant Type Sprekeron- Lopende Vocabu- Prijs

afhankelijk spraak laire

Kempf Katalavox nee nee 10/20 ca. DM4000,-

Voice Input VADAS nee nee 255 £375,-

Huka Stemko nee nee 80 ca. f25.000,-

Tabel 2-2. Spraakherkenners voor gehandicapten.
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Het hierboven genoemde, door het IRV en IZF gebruikte, systee. voor

spraakherkenning voor gehandicapten ~ordt hier niet behAndeld o.dat het niet

voor co.merciele productie bedoeld en geschikt is. We zullen hieronder de

genoe.de systemen kort bespreken.

2.4.5.1.Katalavox (Kempf).

De Franse firma Kempf maakt hulpmiddelen voor gehandicapten, past auto's aan

etc. Door "artine Kelpf is een spraakherkenner ont~ikkeld die o.a. ~ordt

toegepast in een spraakbestuurde rolstoel, in een spraakgestuurde telefoon,

voor besturing van ADL-apparatuur, in een microscoop voor .icrochirurgie en

voor de bediening van de elektrische functies in een aangepaste auto.

Overigens heeft deze auto tot allerlei overspannen ver~achtingen bij het

pUbliek geleid ~at betreft spraakherkenning, omdat diverse nieu~s.edia

meldden dat de auto ook bestuurd ~erd met spraak, ~at pertinent niet

het geval ~as. De auto had ~elisMaar geen stuur, .aar werd .et een

voetschijf bestuurd omdat de chauffeur geen armen had. Een auto besturen .et

spraak is bij de huidige stand van de techniek gelijk aan zelf.oord. Zoals

al opge.erkt onder hst. 2.3 is besturing van een rolstoel met spraak en

bediening van de elektrische functies van een auto toch een twijfelachtige

zaak, gezien de kans op gevaarlijke, onherstelbare fouten van de

spraakherkenner.

De Katalavox kan, afhankelijk van de uitvoering, B tot 20 ~oorden herkennen

en daarmee B of 15 relais besturen, waarmee de bovengenoemde toepassingen

gerealiseerd ~orden Ilit.23). Voor ADL-toepassingen is een dergelijke

relaisbesturing minder geschikt, omdat dan aIle bediende apparatuur met

draden aan de her kenner gekoppeld moet ~orden, zodat de kamer van de

gehandicapte vol draad kOlt te liggen. Draadloze bediening, bijvoorbeeld via

het lichtnet, zoals toegepast in het Busch-Timac-systeem, is een betere

oplossing. De templates van de comeandowoorden ~orden opgeslagen in EEPROM,

en kunnen dus zonder spanning bewaard blijven en tevens ge.akkel1jk

ge~ijzigd ~orden. Dit is een eooie, maar helaas dure oplossing. In de

ADL-toepassing ~ordt een vocabulaire van 20 ~oorden gebruikt, die bij

training elk drie.aal moe ten ~orden ingesproken. Training kan slechts

gebeuren na een druk op een knop en kan dus niet geheel zelfstandig door de

gehandicapte uitgevoerd ~orden. De herkenner kan .et een zeker co••ando in
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een ·standby"-toestand gebracht worden, Naarna hij slechts .et i~n

bepaala woord wep.r ingeschakeld kan worden.

Afgezien van de niet geheel realistische toepassingen .oettn ook vraagtekens

gezet Norden bij de vrij hoge prijs (ca. DM4000,-).

2.4.5.2. VADAS (Voice Input Ltd).

De VADAS (Voice Activated Domestic Appliance Syste.) is een Engels systeem,

waarover helaas niet veel infor.atie verstrekt Nordt (lit.24). Het bedient

ADL-apparatuur via het lichtnet met behulp van ontvangerschakel.ars van de

fir.a Ho.e Automation of Hoddesdon (£20,- per stuk), kan tot 16 apparaten

bedienen, kan maximaal 255 woorden herkennen, kan via een ingebouwde of eln

externe .icrofoon toegesproken worden, heeft een standby-toestand, de

vocabulaire in RAM blijft bewaard bij stroomuitval, en er is een klein

LCD-display dat de herkende woorden etc. weergeeft. Dit alles klinkt

veelbelovend. Er wordt echter niet ge.eld hoe de kwaliteit van de her kenner

is, op welke analysetechniek die gebaseerd is, hoe de .ogelijkheden en de

verkrijgbaarheid van de ontvangerschakelaars zijn, etc. Een nadeel in het

gebruik is het feit dat fouten in de herkenning aIleen .et een knopdruk

hersteld kunnen worden, en niet door een gesproken co••ando. Ook bij de

training van de woordenschat .oeten er knoppen bediend worden. Een

gehandicapte zal er dus niet geheel zelfstandig mee kunnen werkln. De prijs

van de VADAS is niet zo hoog: £375,-.

2.4.5.3. Stemko (Huka Developments).

Het gaat hier om de op revalidatieinstituut "t Roessingh" ontwikkelde

woordherkenner voor ADL-toepassingen, genoemd onder hst. 2.3.2.3. Zoals

reeds ver.eld is het systeem opgebouwd rond een Apple lIe personal

computersysteem, uitgerust .et de spraakherkenningskit van Voice Machine

Co.munications, de VIM (Voice Input Module, lit.26). Deze her kenner werkt

met 16-kanaals filterbankanalyse en kan 80 woorden herkennen. De Apple wordt

gekoppeld aan de ADL-apparatuur via het Busch-limac

afstandsbedieningssysteem. Bediening van TV, videorecorder en andere

apparaten die met een infrarood-afstandsbediening bediend kunnen worden

vindt plaats met een soort universele infraroodzender, die ge•• kkelijk op

allerlei TV's etc. aangepast kan worden. Ook een bladomslagapparaat kan
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bedien~ worden, en het is .ogelijk spellend te schrijven en een eenvoudige

tekstverwerker te gebruiken. De commando's zijn in een overzichtelijke

boomstructuur ondergebracht. Op het beeldscherm van de Apple Norden steeds

de .ogelijke commando's aangegeven. Al met al een zeer veelzijdig en

flexibel systeem, waarmee een gehandicapte een uitgebreid pakket van

.ogelijkheden krijgt. Het grote nadeel is de buitensporig hoge prijs: ca.

f25.000,-. De hoogte van dit bedrag wordt o.a. veroorzaakt door de gebruikte

dure apparatuur, zoals een compleet Apple-systeem en een dure

spraakherkenner.

2.4.6. Conclusie.

Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat er

-op het gebied van spraakherkenningsapparatuur en -componenten slechts

enkele mogelijkheden zijn om tot een goedkope, redelijke spraakherkenner

te komen

-al enige spraakherkenners bestaan die bedoeld zijn voor gehandicapten,

maar dat daaraan nadelen kleven wat betreft de prijs of de aogelijkheden.

Wat betreft spraakherkenners voor gehandicapten hebben we gevonden dat het

mogelijk en zinvol is om spraakherkenners toe te passen, bijvoorbeeld voor

het besturen van ADL-apparatuur. Er zijn ook al enige herkenners voor dit

doel op de aarkt, maar daaraan kleven de nodige nadelen. Er is behoefte aan

een goedkope, kwalitatief redelijke herkenner die door een gehandicapte

geheel zelfstandig gebruikt kan worden, die een vocabulaire met een

boomstructuur kan toepassen, een goede terugkoppeling naar de gebruiker

heeft, de mogelijkheid heeft van correctie van herkenningsfouten, en die

apparatuur draadloos kan bedienen (bv. via een Busch-Ti.ac-systeem). Een

sprekerafhankelijke herkenner voor geisoleerde woorden met een

woordenschat van 25 tot 70 woorden is voldoende (dit is afhankelijk van de

gewenste toepassingj uit de woordenlijst van het IZF (zie hst.2.3.2.1.)

blijkt dat voor ADL-toepassingen 30 woorden weI voldoende is).

Wat betreft de spraakherkenningsapparatuur is er een co.ponent die er

echt uitspringt wat betreft prijs en mogelijkheden, en dat is de SPIOOO van

Seneral Instrument. Hij is erg goedkoop, kan in een simpel

aicroprocessorsysteempje gebruikt worden, is zeer flexibel wat betreft

vocabulairegrootte, drempelinstelling, boomstructuren en wat d
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(zelfs wat betreft herkenningsalgorithmesl, gebruikt een kwalitatief

hoogwaardige analysetechniek en is daarbij ook nog geschikt voor

spraaksynthese, wat fraaie en goedkope mogelijkheden biedt voor

terugkoppeling naar de gebruiker. Het is een nieuwe component die pas kort

op de markt is en die nog weinig is toegepast.

Als we willen komen tot een goedkope, kwalitatief goede en flexibele

spraakherkenner dan is de SP1000 veruit de meestbelovende mogelijkheid. We

hebben dan ook besloten om de SP1000 te gaan gebruiken. Een probleem is dat

de informatie over dit lC lacunes vertoont.

2.5. Literatuuroverzicht SP1000

In deze paragraaf zullen we de gevonden literatuur betreffende de SP1000

behandelen. Een uitgebreidere bespreking van de werking van de SP1000 e.d.

vindt plaats in hst.3.

2.5.1. Publicaties.

2.5.1.1.

De eerste vermelding van de SP1000 in de literatuur betreft een artikel in

Electronics, in november 1983 (lit.lll. Hierin wordt de commerciiHe

introductie van de SP1000 in november aangekondigd, waarbij de lage prijs

($7,50 in grote aantallenl en de bijzondere structuur (het is de enige

real-time LPC-analysechip op de marktl opvallen. Overigens blijkt dat de

chip eigenlijk al in juni '83 debuteerde, nl. als onderdeel van een

uitbreidingsset (van de speelgoedfabrikant Milton Bradley Co.l voor de

homecomputer van Texas Instruments, de T199/4A, die helaas kort daarna uit

productie genomen is. Nu brengt de General Instrument Microelectronics

Division de chip zelfstandig op de markt. Uit de mond van Rao Vemula, senior

systems engineer bij General Instrument, wordt een korte beschrijving van de

werking van de chip opgetekend, zowel wat betreft de spraakherkenning als de

spraaksynthese. De chip kan zonder hardware-interface werken met de Rockwell

6502 8-bit microprocessor, het hart van de Apple en andere personal

computers, en Gl wil de SP1000 uitbrengen in een set samen met een PIC7000

microprocessor met ingebouwde programmatuur voor herkenning en synthese.
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2.5.1.2.

Enige maanden later verschiint in Electronics een artikel van de hand van

bovengenoemde Vemula (lit.12) Naarin de Nerking en structuur van de chip Nat

diepgaander besproken Norden. Voor de LPC-analyse Nordt geen autocorrelatie

of covariantie-benadering gebruikt, aaar een traliefilterstructuur met

ingebouNde feedbackregeling die de LPC-parameters snel aanpast aan de in de

tiid varierende karakteristieken van het binnenkoaende spraaksignaal. Deze

adaptieve filtering maakt coaplexe berekeningen overbodig en geeft een

effectieve representatie van het spraaksignaal op elk tiidstip. ~et deze

aethode kunnen LPC-paraMeters real-time bepaald Norden en daarvoor Nordt

slechts eentiende van de hoeveelheid geheugen gebruikt die standaard

LPC-analysetechnieken nodig hebben. Een nauNkeurige beschriiving van de hier

gebruikte analysemethode Nordt echter niet gegeven. De configuratie van het

filter kan omgezet Norden van een achtste-orde vorm aet enkel nulpunten tot

een tiende-orde vora met enkel polen, en kan dan voor synthese gebruikt

Norden. De syntheseparameters moeten op een minicomputer gegenereerd Norden

en Norden in een ROM bii de SP1000 geplaatst.

Verder Nordt een korte beschriiving gegeven van de benodigde hardNare rond

de SP1000 en van de herkenningsprogrammatuur die in het

microprocessorsysteem Naarin de SP1000 gebruikt Nordt aanNezig moet ziin.

~et de herkenningsprogrammatuur in de PIC7040 microprocessor, die in een set

met de SP1000 verkocht Nordt, is vol gens General Instrument een

herkenningspercentage van 98% haalbaar voor een vocabulaire van 20 Noorden.

2.5.1.3.

In september '84 verschiint in Byte een artikel Naarin viif

LPC-spraaksynthesechips Norden vergeleken. Het gaat om ICs van de firma's

General Instrument (GI), A/Rerican Microsystems (A~Il en Texas Instruments

(TI). De SP1000 slaat hier -als synthesizer- een uitstekend figuur, zONel

Nat betreft ziin lage priis ($16,- in series van 100) als ziin uitgebreide

mogeliikheden: instelbare samplerate, viif verschillende excitatiepulsvormen

en de mogeliikheid om tien predictiecoefficienten met negen bit

nauNkeurigheid in te stellen. Verder geeft de schriiver nog een aantal

interessante gegevens over de SP1000: de framelengte bii synthese is een

geheel aantal pulsperioden; de SP1000 is ook goed /Ret andere microprocessors
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dan de 68XX-serie, Naarvoor hij geopti8aliseerd is, te gebruiken, .aar dan

.oet het read/write inputsignaal aanNezig zijn v66r de strobe-puIs ko.t

(zie hst.3lj de acht lPC-parameters die uit spraak verkregen kunnen Norden

als de chip in zijn herkennings-.ode Nordt gebruikt zijn volgens de

schrijver niet bruikbaar voor resynthese, omdat er tien lPC-pari.eters

gebruikt Norden bij resynthese, en 08dat de gebruikte .ethode van het

schatten van de parameters niet geschikt is voor resynthese. Nog afgezien

van de spraakherkenningsfaciliteiten is de SP1000 een pri.a

spraaksynthesizer.

2.5.1.4.

In November 1984 verschijnt in Byte een artikel Vin Steven A. Ciarcia (in de

serie ·Ciarcia's circuit cellar·) over het bouNen van een hoogNaardig en

goedkoop spraakherkenningssystee.: -The lis'ner 1000· (lit.14). Dit Iysteem

.aakt gebruik van de SP1000. Er Nordt enige uitleg gegeven over de Nerking

van de SP1000, Naarbij vooral de uitleg over de lPC-analysemethode

interessant is (er Nordt gebruik gemaakt van ·correlation cancellation

loops"). De gebruikte schakeling rond de SP1000 is vrijNel identiek aan de

door General Instrument geadviseerde schakelingen (zie 2.5.2). WeI is de

.ogelijkheid geschapen een spraaksynthesechip toe te voegen, de 651-263

phonetic speech synthesizer chip. Dit biedt de .ogelijkheid voor het

genereren van spraak door tekst-naar-spraak-omzetting, Nant deze chip kan

losse fonemen genereren, Naarmee Nillekeurige spraak kan Norden gevor.d. Op

die manier kan .et ~~n print zONel spraakherkenning als synthese Vin

Nillekeurige spraak plaatsvinden. De spraaksynthese-mogelijkheid van de

SP1000 Nordt niet gebruikt, omdat het hiermee (nog) niet .ogelijk is losse

fone.en te genereren. WeI Nordt gemeld dat General Instrument van zins is

een spraak-EPROM met een set fonemen voor de SP1000 op dl markt te brengen.

Dat zou de 551-263 op deze print overbodig .aken. De schakeling is ontworpen

o. te Nerken op de Apple lIe of Commodore 64 personal co.puter. De interfaci

is zeer rechtstreeks, waarbij opvalt dat in plaats van de in de databladen

voorgeschreven strobe-lijn de chip-select-lijn gebruikt .ordt (zie 2.5.21.

Het geheel is als bouNpakket te koop bij de firma "icro8int, .aarbij ook een

hoeveelheid softNare Mordt bijgeleverd, te Neten de basis-softwire voor het

laten functioneren van de spraakherkenning en spraaksynthese van de SP1000,

en een gebruikersprogra.ma voor het trainen en herkennen vin Noorden e.d.
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Ook wordt een gebruikershandleiding bijgeleverd (zie 2.5.2). Dit pakket is

door de vakgroep EME aangekocht.

2.5.1.5.

Tenslotte is eind juni 1985 het afstudeerverslag van Ing. T. Broekema

verschenen (lit.22), die bij het Centraal Applicatielaboratorium

Bouwelementen (CAB) van Philips-Elcoma onder leiding van Dr. Ir. ".T.".

Scheffers heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een sYiteem voor

spraakcodering op basis van de SP1000. Dit systeem bestaat uit een

aanpassing van een door Philips ontwikkeld spraakanalyiesysteem voor de

"EA8000 spraaksynthesechip. Dit oorspronkelijke spraakanalysesysteem bestaat

uit een softwarepakket voor de HP9816S personal computer van Hewlett-Packard

en een zg. Speech Adapter Box (SAB). De spraaksynthesedata die met het

systeem voor de SP1000 gegenereerd worden zijn echter nog van zeer matige

kwaliteit. Het verslag bevat een goede beschrijving van de

analysemethodieken die voor resynthese gebruikt worden en de aanituring van

de SP1000 als spraaksynthesizer.

2.5.2. Datasheets e.d.

2.5.2.1.

Het eerste SP1000 datablad ("revision A") is gedateerd op november 1983

(lit.1S). Het is nog gedeeltelijk handgeschreven. Het behandelt de opbouw

van de SP1000, aansluiting, werking, timing, geeft een beschrijving van de

diverse parameters en elektrische specificaties. Er wordt een blokschema

voor toepassing in een microprocessorsysteem gegeven, maar geen concrete

schema's.

2.5.2.2.

Het tweede datablad van de SP1000 Ilit.16) draagt de toevoeging -revision B"

en "preliminary information". Afgezien van de wat nettere vormgeving en de

correctie van aperte fouten komt het vrijwel overeen met het eerst! blad.

Bij nauwkeurige lezing blijken er echter wat gegevens te zijn

verdwenen, vreemd genoeg. Blijkbaar klopten bepaalde zakln uit rev. A
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niet helemaal .et de praktijk. lie hiervoor hst.5.

2.5.2.3.

Het volgende geschrift, "speaker dependent speech recognition using the

SP1000· (lit.17), bevat de .eeste infor.atie over toepassing van de SP1000.

Het geeft goede beschrijvingen van de werking van de SP1000, van de extra

benodigde hardware, inclusief schema's (processor interface, analoge

ingangscircuits, timing) en van de software die nodig is om de SP1000 (die

zelf geen spraakherkenner is .aar aIleen spraak analyseert in

LPC-parameters) te gebruiken voor spraakherkenning. Hoewel dit rapport

fouten bevat en de tekst en de tekeningen slecht leesbaar zijn, is het .et

zijn 50 pagina's de belangrijkste bron van informatie over de SP1000. Deze

inforlatie wordt uitgebreid besproken in hst.3.

2.5.2.4.

Application note AN-0504 van General Instru.ent (lit.1S) behandelt de ·combo

chip set SP1000/VRS1000·. De SP1000 dus, samen .et een voorgeprogrammeerd

microcomputer-IC (een equivalent van de TMS7040) dat de programmatuur voor

spraakherkenning en spraaksynthese bevat. Met deze set is een IBM-PC board

sa.engesteld (VRSM1000) dat als "evaluation board" voor de chip set

verkrijgbaar is. De beschrijving van hardware en software is dezelfde als in

bovengenoemde databladen. WeI zijn er enkele nieuwe schema's voor de analoge

schakelingen rond de SP1000 toegevoegd (zie hst.5). Ook nieuw is de

beschrijving van de communicatie tussen VRS1000 en gastco.puter, .aar dat is

voor ons minder interessant.

2.5.2.5.

Van bovengenoemd IBM-PC board (VRSM1000) bestaat ook een

gebruikershandleiding van 7 pagina's (lit.19). De informatie hierin overlapt

gedeeltelijk die van lit.1S. Voor ons zijn aIleen de beschrijvingen van

enkele demonstratieprogram.a's, die ook op de "Lis'ner 1000·-diskette

voorkomen, van belang.
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2.S.2.6.

Ook van het 8Lis'ner 1000~-board bestaat een gebruikershandleiding (lit.20).

Deze omvat vooral aanwijzingen voor het bouwen van het board en

beschrijvingen van de software. De beschrijving van de werking van de SP1000

en de diverse schema's zijn overgenomen uit het artikel van Ciarcia (lit.14)

en uit lit.17.

2.S.2.7.

Dan is er nog een beschrijving van een systeem om spraaksynthesedata te

coderen voor de SP1000: uTelinnovation speech development system~ (lit.21).

Het systeem is opgebouwd rond een IBM-PC en kan spraak analyseren voor

resynthese door de SP1000. Dat kost nogal veel rekenwerk: een nacht rekenen

voor twee tot drie minuten spraak. Het systeem is voor ons verder (nog)

weinig interessant, omdat gebruik van de SP1000 als spraaksynthesizer

voorlopig nog niet aan de orde is en er waarschijnlijk dichter bij huis ook

mogelijkheden zijn <zie boven).
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Hst.3. De SPI000.

In dit hoofdstuk zullen Ne in het kort de OpbOUN en de Merking van de SPI000

speech recognition/synthesis chip behandelen, en zijn toepassing in een

spraakherkenningssysteel. In hst.2.5 is de beschikbare literatuur over de

SPI000 al geinventariseerd, en is Nat interessante informatie Neergegeven.

We zullen nu proberen uit de inforlatie van lit.ll t/I 18, 20 en 22 een

overzichtelijk verhaal te destilleren. O. de lengte van dit hoofdstuk te

beperken zal geregeld naar bovengenoe.de literatuur verNezen Morden.

3.1. Werking.

De SPI000 is een IC dat spraak kan analyseren in lPC-paraleters, en spraak

kan synthetiseren. Het dient gebruikt te worden in cOlbinatie met een

licroprocessor en wat extra electronica en vormt dan een cOlpleet

spraakherkenningssysteem. Daarbij zorgt de SPI000 aIleen voor de bepaling

van de lPC-paraleters uit de spraak; de verNerking van die paraleters tot

"templates" (zie hst.2) en de vergelijking let opgeslagen templates (de

eigenlijke herkenning) loet door de microprocessor gebeuren. livens kan de

SPI000 uit speciale spraakdata, die door een .inico.puter loeten Morden

gegenereerd en die bv. in een ROM bij de microprocessor zijn opgeslagen,

spraak synthetiseren.

De SPI000 is een zeer veelzijdig IC met uitgebreide logelijkheden. De

fabrikant claimt dat de chip (nog afgezien van spraaksynthese) geschikt is

voor zONel sprekerafhankelijke als sprekeronafhankelijke ipraakherkenning,

zONel van geisoleerde woorden als van woorden in aaneengesloten spraak, en

zelfs voor sprekeridentificatie (lit. IS, 16, 19). In principe is dat ook

zeker zo, want de SPI000 bepaalt aIleen lPC-parameters uit spraak, en het

programma in de microprocessor bepaalt wat er let die lPC-paraleters gedaan

wordt. Verder zijn veel van de voor de herkenning belangrijke grootheden

(samplefrequentie, frameperiode etc.) door de gebruiker in te itellen, zodat

de SPI000 inderdaad zeer veelzijdige logelijkheden biedt.

De enige toepassing echter die tot nu toe .et de SPI000 gerealiseerd is, is

de sprekerafhankelijke herkenning van geisoleerde woorden. Hiervoor Morden

in diverse artikelen en datasheets (lit.12, 14 tIm 20) steeds vrijwel
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dezelfde schakelingen, instellingen en algorith.en gebruikt. Hieronder wordt

daarnaar geregeld verwezen, er wordt dan gesproken van de ·standaardvor. u

etc. In hst.5 zullen we de diverse schakelingen .et elka.r vergelijken en

onderzoeken of er ook verbeteringen mogelijk zijn.

3.1.1. Blokdiagrall.
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Fig. 3-1. Blokdiagram voor spraaksynthese en spraakherkenning met de SP1000

(lit.12l.

In fig. 3-1 is een blokdiagra. van een spraakherkennings- en Iynthesesysteem

.et de SP1000 weergegeven. We kunnen daarin onderscheiden:

-de SP1000.

-een a-bit microprocessor lIet de benodigde progra••atuur voor

spraakherkenning en -synthese.

Voor de synthese:

-een laagdoorlaatfilter (eventueel .et versterkerl en een luidlpreker veor

de weergave van de spraak.

-een ROM waarin de spraaksynthesedata zijn opgeslagen.

Voor de analyse:
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-een versterker eet automatische volumeregeling, die het ingangslignaal

zoveel eogelijk constant eoet houdenj deze oevat ook enige filters. De

regeling geschiedt vanuit de SPIOOO.

-een AID-converter, die het analoge signaal oezet in een digitaal 6ignaal,

dat door de SPIOOO verwerkt kan worden. Ook deze wordt v~nuit de SPIOOO

bestuurd.

-een RAM, waarin de templates van de te herkennen woorden worden

opgeslagen.

Wat in het blokschema ontbreekt is de koppeling van het spraakherkennings

en synthesesysteem aan een toepassing, bv. een apparaat dat eet spraak

bediend wordt of een personal computer. Deze koppeling zal in elk geval via

de microprocessor moeten gebeuren.

3.1.2. Synthese.

Spraaksynthese met de SP1000 gaat als voIgt in zijn wark. Wanneer de

gebruiker of de toepassing vraagt om het uitspreken van een woord,

initialiseert de microprocessor de SP1000 voor synthese en begint eet het

ophalen van de gecomprimeerde synthesedata in de ROM. Deze zet hij om in

voor de SP1000 geschikte data en verstuurt de data in blokken die ~~n

frame spraak beschrijven naar de SPI000. De SP1000 vraagt vervolgens zelf

~iddels een interrupt om nieuwe data, als de oude verwerkt zijn. Dit gaat

door tot de spraakuiting voltooid is. Met deze data wordt het synthesefilter

ingesteld en wordt een excitatiesignaal gegenereerd, dat ~an het filter

wordt toegevoerd. Aan de uitgang van het filter verschijnt dan een

reconstuctie van het oorspronkelijke (gedigitaliseerdel Ipraaksignaal. Dan

wordt het digitale signaal door een B-bit D/A-converter in de SPI000 oegezet

in een pulsbreedtegemoduleerd spraaksignaal. Dit signaal varschijnt op de

DIGITAL OUT-pin van de SP1000 en wordt dan toegevoerd aan een

laagdoorlaatfilter, dat er een analoge golfvorm van .aakt. Die kan worden

versterkt en door een luidspreker worden weergegeven.

3.1.3. Analyse.

Hoe de SP1000 bij analyse gebruikt Nordt is te zien in fig. 3-2.

Het spraaksignaal Nordt opgevangen door de microfoon. Dit kan een eenvoudig,
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goedkoop electret-microfoontje zijn.

Vervolgens gaat het signaal door een hoogdoorlaatfilter dat gelijkspanning

en 50 Hz-brom uit het signaal verwijdert, en de hoge frequenties in het

signaal extra ophaalt (zie hst.2.2.3). Het filter bestaat in de

standaardvorm uit een tweede-orde Butterworth hoogdoorlaatfilter met

omslagpunt bij 250 Hz en een eerste-orde hoogdoorlaatfilter met omslagpunt

bij 2850 Hz.

De volgende trap is een versterker met automatische volumeregeling (ASC).

Hiervan Mordt de versterking zodanig geregeld, dat het ingangssignaal voor

de AID-converter zoveel mogelijk constant blijft. De versterking is te

regelen van 0 dB tot 42 dB in 8 stappen van 6 dB (1x tot 128x, bij elke stap

is de versterking een factor 2 groter). De regeling gebeurt vanuit de SP1000

middels de digitale lijnen GAIN6, SAIN12 en GAIN24, die in aktieve toestand

zorgen voor een versterking van resp. 6, 12 en 24 dB en samen dus het gebied

van 0 tot 42 dB bestrijken. Het bijstellen van de versterking gebeurt op

geregelde tijdstippen (standaard is twee.aal per frameperiode, dus elke 10

.sec, maar dit kan de gebruiker zelf regelen) aan de hand van de twee meest

significante bits van het uitgangssignaal van de AID-converter. Deze

regeling is nodig om te zorgen dat de AID-converter niet overstuurd Mordt,

maar weI steeds een zo groot mogelijk signaal binnenkrijgt, zodat de

nauwkeurigheid van de analoog-naar-digitaal-omzetting zo groot mogelijk is

(de relatieve kwantisatiefout is dan kleiner). Dit is weer van groot belang

om de LPC-parameters nauwkeurig te kunnen bepalen.

Vervolgens komt een tweede-orde laagdoorlaatfilter, dat dienst doet als

anti-aliasing filter. Volgens het bemonsteringstheorema Moet namelijk de

bandbreedte van een te be.onsteren signaal begrensd zijn, waarbij de hoogste

signaalfrequentie lager moet zijn dan de helft van de

bemonsteringsfrequentie. 20 niet, dan treedt aliasing op: de bij het

bemonsteren gevormde zijbanden overlappen gedeeltelijk het oorspronkelijke

signaalspectrum, waardoor er informatie verloren gaat en het oorspronkelijke

signaal niet goed meer te reconstrueren is. Om dit te voorkomen wordt het

signaal tevoren door een laagdoorlaatfilter gestuurd, dat de

signaalcomponenten boven de halve samplefrequentie zoveel mogelijk

verwijdert. In de standaardvorm bestaat dit filter uit een tweede-orde
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Butterworth laagdoorlaatfilter let omslagpunt bij 3200 Hz (de

standaard-samplefrequentie is 6,21 kHz). Het filter verwijdert ook de

hoogfrequente schakelpulsen van de AGC.

GAIN 2.

GAIN 6

GAIN 12

SPIOOO
---IXTAL

DO

01
02
03
O.
05
06

07

---I~

---ICSI

---lAO

---IAl AOCCLK

AOCCE

AOCOATA
STROBE

MICROPHONE

B

Fig. 3-2. Blokschema voor spraakherkenning met de SPI000 (lit.13).

Daarna wordt het signaal bemonsterd en toegevoerd aan de AID-converter. Deze

heeft een nauwkeurigheid van 8 bit en de data wordt serieel doorgegeven aan

de SP1000. De bemonstering en de A/D-conversie worden door de SP1000

bestuurd via de signalen ADCCLK (een 150 kHz-kloksignaal voor de

AID-converter) en ADCCE (aktief laag: vasthouden van het signaallonster en

starten van de conversie).

In de SP1000 wordt vervolgens voor elk signaalsample een set LPC-paraleters

bepaald. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt behandeld in hst.4. Eenmaal per

frameperiode wordt een gemiddelde van elk van de LPC-parameters en van de

amplitude van het signaal doorgegeven aan de microprocessor. Die slaat ze op

en verwerkt ze tot templates, waarna herkenning kan plaatsvinden. De

algorithmen hiervoor worden behandeld in hst.3.3.

3.2. Opbouw SP1000.

3.2.1. Blokschema.

In deze paragraaf zullen we de opbouw en werking van de SP1000 zelf
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bespreken. Om het kort te houden geven we geen beschrijvingen van de opbouw

van de diverse registerblokken, de exacte functie van aIle Ie-pinnen etc.

Hiervoor verwijzen we naar de datasheet van de SPI000 Ilit.16, Bijlage II.

Het blokschema van de opbouw van de SPI000 is te zien in fig. 3-3.

De belangrijkste component in dit blokschema vormt het blok

reconfigurable lattice filter lhet traliefilterl. Dit blok zorgt voor

de eigenlijke analyse en synthese. In de analyse-configuratie bepaalt het 8

LPC-parameters uit de binnenkomende spraak. In de syntheseconfiguratie

gebruikt het 10 LPC-parameters o. uit het excitatiesignaal weer spraak te

vor.en. De exacte werking en configuratie van dit blok is niet in de

literatuur over de SPIOOO te vinden en wordt daaro. behandeld in hst.4.
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Fig. 3-3. Blokschema SPI000

Voor de spraakherkenning zien we een blok recognition input converter

dat de data van de AID-converter binnenhaalt en in de juiste vorm naar het

traliefilter stuurt, en besturingssignalen voor de automatische

volu.eregeling en de AID-converter genereert. Tevens wordt in dit blok de
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amplitude van het binnenkomende spraaksignaal bepaald en doorgegeven aan de

data storage registers.

Voor de synthese zien we twee blokken: op de eerste plaats het blok

synthesis excitation waarin het excitatiesignaal voor het

synthesefilter wordt gegenereerd, bestaande uit pulsen of een rUissignaal.

Voor de generatie van dit excitatiesignaal is informatie nodig over de vorl

van de excitatie (ruis of ~~n van de vijf mogelijke pulsvor.en), over de

amplitude van de excitatie en in het geval van pulsen over de periode van de

pulsen. Deze informatie wordt gegeven door resp. de parameters EXCTYP,

EXCAMP en Tl, die in de data storage registers aanwezig zijn (zie bijlage

I ) .

Ten tweede zien we het blok pulse-width modulator, dat een

D/A-converter bevat die het digitale uitgangssignaal van het synthesefilter

o.zet in een pulsbreedte-gemoduleerd signaal, dat eenvoudig o. te zetten is

in een analoog signaal, nl. met een laagdoorlaatfilter.

De overige vier blokken worden zowel voor analyse als voor synthese

gebruikt.

Het blok data storage registers bevat twee coefficientenbuffers

van 16 coefficienten. Hierin worden de lPC-para.eters en nog enige

para.eters, die bij analyse en synthese gebruikt worden, opgeslagen (zie

bijlage I, table 2). Het eerste buffer (coefficient buffer, lit.l])

co••uniceert rechtstreeks met het traliefilter, en het tweede (I/O buffer,

lit.l]) met het blok data input/output. Bij de analyse worden de .o~entaan

bepaalde LPC-parameters in het coefficient buffer opgeslagen. In het I/O

buffer wordt een geliddelde van elke para.eter over een frameperiode

opgeslagen. Bij de synthese worden de synthesepara.eters eerst in het I/O

buffer geladen, en aan het begin van de nieuwe frameperiodl naar het

coefficient buffer overgezet, zodat het excitatie-blok en het traliefilter

nieuwe data krijgen.

Er is een speciaal blok data input/output voor de verbinding tusgen
•het bovengenoemde I/O buffer en de buitenwereld. Dit is nodig omdat het

buffer is gerealiseerd als een cyclisch schuifregister, zodat er van de 16

para.eters steeds maar ~~n tegelijk toegankelijk is. Dit blok dient o.a.

om dit datatransport te vergemakkelijken. De werking van dit blok wordt

uitgebreid behandeld in hst.3.2.2.
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Het blok input control logic dient voornamelijk voor de regeling van

de com.unicatie met de aangesloten microprocessor. Ook v~n dit blok wordt de

werking behandeld in hst.3.2.2.

Het blok timing tenslotte dient voor de generatie v~n de benodigde

kloksignalen. Al deze signalen worden afgeleid uit een 3,58 "Hz kloksign~al.

Dit signaal kan of wei extern worden aangeboden (bijvoorbeeld als de

microprocessor een klokfrequentie van 3,58 MHz heeftl of wei intern worden

opgewekt met behulp van een 7,16 "Hz kristal. In dit laatste geval kan het

3,58 "Hz kloksignaal naar buiten gestuurd worden.

3.2.2. Communicatie met microprocessor.

De SP1000 is ontworpen voor communicatie met de

T"S7000-microprocessorfamilie van Texas Instruments. Deze familie heeft

ongeveer dezelfde busstructuur als de bekende Rockwell 6502 microprocessor.

De SP1000 kan zonder extra electronica rechtstreeks aan .icroproces!ors met

een 6502-busstructuur gekoppeld worden. Voor de microprocessor is de SP1000

een ·memory mapped device", d.w.z. de microprocessor beschouwt de SP1000

gewoon als een aantal (4l normale geheugenplaatsen, waarnaar hij infor.atie

kan schrijven of waaruit hij informatie kan lezen. Er zitten weI enkele

eigenaardigheden aan deze geheugenplaatsen waarmee de processor rekening

moet houden. We zullen de communicatie tussen microprocessor en SP1000

beschrijven aan de hand van de registers en aansluitingen van de SP1000 die

daarvoor gebruikt worden.

De volgende aansluitingen van de SP1000 spelen een rol bij de communicatie

met de microprocessor:

-De acht datalijnen (de databusl. Hierover vindt aIle datatransport tussen

de SP1000 en de microprocessor plaats.

-De twee adreslijnen en de READ/WRITE-lijn. Deze bepalen samen met "elk

register in de SP1000 de data-uitwisseling plaatsvindt, en in welke

richting dat gebeurt. Men kan ook zeggen dat deze drie lijnen bepalen

welke operatie er wordt uitgevoerd. Deze operaties zijn weergegeven in

bijlage I, table 1.

-De twee selectielijnen STROBE en CSI. Hiermee kan de microprocessor de

SP1000 activeren en de-activeren. De flanken van deze signalen worden

gebruikt voor het synchroniseren van het datatransport over de bus. De

timing van deze signalen is dus erg belangrijk.
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-De RESET-lijn, voor het in een bekende begintoestand (aIle registers op

0) brengen van de SP1000, bij het inschakelen van de spanning of Nanneer

de microprocessor dat Nil.

-De lijnen IRQ (interrupt request) en WAIT. Dit zijn tNRe lijnen Naarmee

de SP1000 het verloop van de datacommunicatie kan beinvlo~den. Via de

IRQ-lijn kan de SP1000 om de aandacht van de microprocessor vragen,

bijvoorbeeld als hij nieuwe spraaksynthesedata nodig heeft. De

microprocessor behandelt deze aanvraag dan middels een interrupt service

routine. Via de NAIT-lijn kan de SP1000 processoren die daar een

aansluiting voor hebben laten wachten, by. tot de data die de

microprocessor van de SP1000 Nil hebben beschikbaar is. lie ook onder.

Bovengenoemde lijnen zijn verbonden met de tNee blokken uit het blokschema

die met de com.unicatie te maken hebben: het blok data input/out~ en

het blok input control logic. We zullen de functie van deze tNee

blokken verder bespreken aan de hand van de vijf registers die het blok data

input/output bevat. AIle communicatie tussen de SP1000 en de buitenwereld

verloopt via deze vijf registers. Het zijn de volgende:

-control register. In dit register kan de gebruiker aIleen schrijven.

Hiermee kan de Nijze van functioneren van de SP1000 ingesteld Norden, by.

herkenning of synthese, het definieren van de functie van de twee

interne timers, het toestaan van timerinterrupts etc.

-status register. In dit register kan de gebruiker aIleen lezen. Het geeft

informatie over de toestand van de SP1000, by. of de processor interface

bezet is, of er herkenning of synthese plaatsvindt, of de timers afgeteld

zijn tot 0 etc.

-parameter address register (aIleen schrijven). In dit regist~r Ichrijft

men het adres (het num.er) van de parameter in het I/O buffer die men Nil

lezen of overschrijven. Na het uitvoeren van die lees- of schrijfoperatie

Nordt het address register auto.atisch verhoogd. Hierdoor is het mogeliik

direkt de volgende parameter te bereiken. Bii het schrijven van data

stuurt men die naar het data in register, bij lezen haalt men data uit

het data out register.

-data in register (aIleen schrijven). De processor stuurt parameterdata

naar dit register. lo gauw de geNenste parameter, aangeduid door het

address register, toegankeliik is, Nordt de data daarin geplaatst. In de

tussentijd is de SP1000 niet beschikbaar voor datacommunicatie. In het
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status register wordt het -interface busy"-bit geset, totdat de

dataoverdracht voltooid is. 6aat de aangesloten .icroprocelsor toch data

schrijven of lezen, dan kan de WAIT-lijn geactiveerd Morden die de

.icroprocessor tijdelijk stilzet. De microprocessor voltooit de lees- of

schrijfinstructie dan pas wanneer het WAIT-signaal gedeactiveerd is. Dit

versnelt de coamunicatie, omdat niet steeds het statusregister gllezen

hoeft te worden, om te zien of de infor.atie al verwerkt is. Aan het

gebruik van de WAIT-lijn zitten echter nogal Nat haken en ogen; slechtl

enkele processors hebben een aansluiting voor deze lijn, so.s is de

wachttijd gebonden aan een maximua, en de timing van het WAIT-signaal is

erg kritisch. lie ook hst.5.5.3.

-data out register (aIleen lezen). Hiervoor geldt hetzelfde all voor het

data in register. Het nummer van de gewenste parameter wordt in het

address register geplaatst en er wordt een leesco••ando gegeven. Het

"interface busy"-bit wordt geset. Als de gewenste para.eter toegankelijk

is, wordt de data in het data out register geplaatst en het -interface

busy"-bit gereset. De data kan dan gelezen Norden. "et een speciaal

leescommando (operation code 7, bijlage I table 1) is het .ogelijk

automatisch direkt de parameter met het volgende nu.mer te laten ophalen.

Hierdoor kan een reeks parameters snel Norden gelezen.

am duidelijk te maken hoe de communicatie in de praktijk verloopt zullen we

een kort algorithme geven voor het lezen van een reeks parameters uit de

SPI000. De "opcode"-nu.mers slaan op de operation codes, die te vinden zijn

in bijlage I, table 1.

1. Schrijf het nuamer van de eerste parameter naar het parameter address

register (opcode 1).

2. Lees het data out register .et opcode 7. 600i de gelezen data weg. Deze

leesinstructie dient aIleen om het zoeken van de para.eter waarvan het

nummer in het parameter address register staat te starten. Het -interface

busy"-bit in het status register zal nu geset worden.

3. Lees het status register (opcode 4). Is het "interface busy"-bit al

gereset? 10 niet, herhaal 3. 10 ja, ga naar 4.

4. Lees het data out register (opcode 7). Dit bevat nu de gevraagde

parameter. Door het gebruik van opcode 7 zal nu automatisch de parameter

.et het volgende num.er opgezocht worden. Het "interface busy"-bit wordt
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~eer geset. Al voldoende parameters gelezen? Zo niet, ga naar 3. Zo ja,

einde algorithme.

3.3. Standaardalgorithmen.

De SP1000 aIleen maakt nog geen spraakherkenner. "et de bepaling van de

LPC-parameters is het probleem nog maar half opgelost. De andere helft van

het herkenningssysteem bestaat uit computerprogramma's. Deze vervullen taken

als regeling van de communicatie met de SPI000, dataopslag, begin- en

eindpuntdetectie van ~oorden, datacompressie en -normering, het maken van

templates, dynamic timewarping etc. Om dit allemaal te realiseren is een

flinke hoeveelheid software nodig. 6elukkig biedt General Instrument de

helpende hand door voorbeelden van algorithmen beschikbaar te stellen. Deze

standaardalgorithmen voor sprekerafhankelijke herkenning van geisoleerde

~oorden zijn te vinden in lit.17. Bovendien bestaat er soft~are voor de

PIC7040 microprocessor, die door 6eneral Instrument samen met de SP1000

verkocht wordt als spraakherkenningsset (lit.18, 19).

Ook voor de 6502 microprocessor bestaat deze software, en dat maakte het

voor Steve Ciarcia mogelijk zijn Lis'ner 1000 te ontwikkelen, een

spraakherkenningsset met de SP1000 die bedoeld is voor toepassing in een

Apple II personal computer (lit.14, 20). Deze set is door de vakgroep EME

aangekocht, zodat wij hiermee ook over de soft~are beschikken.

Hieronder zullen we de diverse standaardalgorithmen bespreken.

3.3.1. Synthesealgorithme.

Vergeleken met spraakanalyse is spraaksynthese relatief simpel. Het

gebruikte synthesealgorithme houdt slechts in dat gecomprimeerd in ROM of

elders opgeslagen spraakdata in het goede formaat voor de SP1000 ~ordt

omgezet en naar de SP1000 verzonden. Nadat de SP1000 door de processor

geinitialiseerd is voor synthese wordt, tel kens wanneer de SPI000 daar

middels een interrupt om vraagt, een blok syntheseparameters verzonden,

totdat het einde van de spraakdata bereikt is.

3.3.2. Herkenningsalgorithme.

Zoals hierboven vermeld bestaat het herkenningsalgorithme uit een aantal
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deelalgorithmen. Allereerst onderscheiden we een algorithme voor training en

~~n voor de eigenlijke herkenning.

Het algorithme voor training omvat het binnenhalen van de data (de

data-acquisitie), het bepalen van de woordgrenzen en het coapriaeren van de

data van een woord tot een template aet een bepaalde standaardvorm (template

making), en het opslaan van dit template. Het algorithme voor herkenning

oavat dezelfde taken, maar in plaats van de opslag van het template komt

hier de vergelijking van het template met de opgeslagen templates (het zg.

template matching). Dit omvat deeltaken als het berekenen van de afstand

tussen frames en daaruit de afstand tussen templates, met gebruikaaking van

dynamic tiaewarping, het plaatselijk oprekken of inkrimpen van de templates

oa een optimale overeenkomst te krijgen. We zullen bovengenoeade

deelalgorithmen kort bespreken.

3.3.2.1. Data-acquisitie

De data-acquisitie bestaat uit twee deeltaken: het initialiseren van de

SP1000 en het lezen van de analysedata. Bij de initialisatie krijgen aIle

belangrijke herkenningsvariabelen standaardinstellingen, zoals de

samplefrequentie (6,2 kHz), de frameduur (20 asec.), de A6C-regeltijd (10

asec.) etc. Het lezen van de analysedata vindt plaats aan het eind van een

frameperiode, aiddels een interrupt service routine: als de SP1000 een set

data gereed heeft, genereert hij een interrupt request. De microprocessor

onderbreekt dan zijn normale aktiviteit en haalt de set data binnen met

behulp van het algorithme dat al in hst.3.2.2 beschreven is.

3.3.2.2. Template aaking.

Er komt nu dus SO keer per seconde een set spraakdata binnen, bestaande uit

8 LPC-parameters en een ENERGY-parameter van 8 bit elk. Het omvoraen van

deze ruwe spraakdata tot hanteerbare templates omvat drie deeltaken: het

vaststellen van de woordgrenzen, tijdnormering en amplitudenoraering.

Het vaststellen van de woordgrenzen gebeurt met een algorithme dat een

toestandsdiagram met vier toestanden doorloopt,nl. "stilteD, "stijgend",

"plateau" en "dalend", aan de hand van het verloop van de ENERGY-parameter.

Volgens lit.17 is dit een maat voor de grootte van de spraaksamples
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gemiddeld over de tijd. ENERGY wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en

+127, waarbij elke eenheid een stap van 1,5 dB vertegenMoordigt. Hoe deze

parameter wordt bepaald wordt in de literatuur niet uitgelegd. We kunnen

echter Mel Mat afleiden uit het enorme dynamische bereik dat de parameter

bestrijkt: 127 stappen van 1,5 dB betekent 190,5 dB of Mel een factor

3,4.10 9 ! Dat is aIleen verklaarbaar als we aannemen dat de SPI000 de

oorspronkelijke signaalsterkte reconstrueert uit de output van de

AID-converter en de ingestelde versterking van de AGC. De amplitude van de

output van de AID-converter heeft namelijk slechts een dynamisch bereik van

128 (output tussen -128 en +127, dus amplitude (absolute waarde!) tussen 0

en 128). Als we de versterking van de AGC meerekenen, hebben we voor het

oorspronkelijke signaal een dynamisch bereik van 128.128. Kwadrateren we de

signaalwaarden, dan krijgen we een dynamisch bereik van 1284 • Als we

dan de waarden van aIle samples in een frame optellen (maximaal 256 samples

in een frame) dan wordt dit dynamisch bereik nog eens met een factor van

maximaal 256 vergroot. Dat levert in totaal een maximaal dynamisch bereik

van 128 4 .256 = 7.10 1 °. Als we bedenken dat om praktische redenen

(bv. ruis, waardoor een frame met aIle samples 0 nooit voorkomt) het

dynamisch bereik nog flink beperkt wordt, dan blijkt dat het resultaat van

deze berekeningsmethode wei weer te geven is in het bereik van ENERGY.

louden we de kwadratering of het effekt van de AGC weglaten, dan vinden we

een dynamisch bereik van maximaal 4.10·. Dan zouden we dus maar een

klein deel van het mogelijke dynamische bereik benutten. Waarschijnlijk

wordt dus bovengenoemde berekeningsmethode toegepast bij de berekening van

ENERGY.

Als inderdaad deze berekeningsmethode wordt toegepast houdt dat in dat de

signaalsamples in het filter met minstens 15 bit nauwkeurigheid worden

weergegeven. Dat kan kloppen, want in de bespreking van de syntheseparameter

POST FILTER GAIN (bijlage I pag.5) wordt gesproken over "the nominal 16-bit

output of the filter". Bij synthese wordt het signaal dus met 16 bit

nauMkeurigheid weergegeven, en bij herkenning zal dat waarschijnlijk ook

gelden.

Het toestandsdiagram is weergegeven in fig. 3-4. Uit de laatste 16 frames in

de "stilte"-toestand wordt een gemiddeld ruisnivo bepaald. lo gauw ENERGY 6

dB 14 eenheden) boven het ruisnivo uitkomt, gaan we over naar de

"stijgend"-toestand. lakt het nivo weer tot minder dan 6 dB boven het
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ruisnivo, dan gaan Me terug naar "stilte". Stijgt het nivo echter verder tot

12 dB boven ruisnivo, dan kOlen Me in "plateau". Hier gaan Me pas uit als

het nivo tot minder dan 12 dB boven ruisnivo zakt. We ko.en din in de

"dalend"-toestand. Stijgt het nivo Meer tot boven 12 dB, din gaan Me terug

naar "plateau"; daalt het nivo tot beneden 9 dB boven ruisnivo, din komen Ne

Neer in "stilte". In het toestandsdiagram is P het verschil tussen ENERGY en

het ruisnivo, in dB.

Het frame dat de over gang van "stilte" naar "stijgend" veroorzaakt "ordt als

het eerste frame van het Noord beschouMd, het frame dat de over gang van

"dalend u naar "stilte" veroorzaakt als laatste frame. Daarbij .oet nog Mel

aan enkele voorNaarden voldaan "orden. 20 .oeten na de overgang van "dalend B

naar "stilte" minstens 10 frames <200 msec.) "stilte" volgen, inders is het

"oord niet ge~indigd. Ook .oet een Noord mini.aal 4, en .aximial 100

fra.es bevatten. Bovendien moet ENERGY minstens een keer .fer dan 15 dB

boven het ruisnivo geNeest zijn, anders "ordt het ""oord" Neggegooid.

Fig. 3-4. Toestandsdiagram voor het viststellen van de Noordgrenzen.

Vervolgens gaat het "oord nogmaals door dit algorithme heen, maar in plaats
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van vergelijking met een ruisnivo vindt nu vergelijking met een -bodem"-nivo

plaats, dat simpelweg 42 dB onder de hoogste ENERGY-waarde van het woord

ligt. Hierdoor worden aIle frames die meer dan 42 dB onder de piekwaarde van

het woord liggen uit het woord verwijderd en het dynamisch bereik voor de

ENERGY-parameter beperkt tot 42 dB. Hierdoor kunnen de woordgrenzen op een

andere plaats komen.

De tijdnormering houdt in dat het aantal frames in het woord wordt

teruggebracht of uitgebreid tot een standaardaantal (hier 12) om het dynamic

timewarping-algorithme te vereenvoudigen. Het tijdnor.eringsalgorithme is

vrij simpel: stel dat we de N frames in het woord willen veranderen tot 12.

We dupliceren elk frame dan 12 keer, zodat er een rij van N.12 frames

ontstaat. Deze rij delen we in in 12 groepen van N frames, en we bepalen van

elke groep het gemiddelde (per parameter). lo ontstaan er 12 nieuwe frames.

De amplitudenormering dient voor het aanpassen van de schaal van de

ENERGY-parameter aan die van de LPC-parameters. Het dynamic

timewarping-algorithme maakt namelijk geen onderscheid tussen de parameters,

en we willen niet dat de ene parameter een grotere rol speelt bij de

berekeningen dan de andere. Het dynamisch bereik van ENERGY wordt eerst

verder teruggebracht tot 30 dB (0 tot +20, in eenheden die 1,5 dB

vertegenwoordigen), en vervolgens worden deze waarden omgerekend tot een

bereik dat ongeveer overeenkomt met dat van de LPC-parameters.

AIle bovengenoemde deelalgorithmen worden zowel bij de training als bij de

eigenlijke herkenning gebruikt. Ie dienen voor omzetting van de

binnenkomende spraakdata in een bruikbaar template. lowel bij training als

bij herkenning gebeurt dat op identieke wijze.

Het trainingsalgorithme werkt als voIgt: het laat de gebruiker het eerste

woord uitspreken, maakt een template, laat de gebruiker nogmaals het eerste

woord uitspreken, maakt weer een template, middelt deze .et de eerste en

slaat het resultaat op. Dit gemiddelde template dient als representatie van

het eerste woord. Vervolgens laat het algorithme de gebruiker het tweede

woord uitspreken, etc. Het herkenningsalgorithme wordt in de volgende

paragraaf besproken.
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3.3.2.3. Template matching en dynamic timewarping.

Het herkenningsalgorithme, dat in werking treedt als de training voltooid

is, werkt anders. Het wacht tot een woord is gedetecteerd en gaat het

binnenkomende template ("test template") dan vergelijken met aIle opgeslagen

templates ("reference templates"). Dit noemen we "template matching". We

berekenen voor elk reference template de zg. minimale afstand (zie onderl

tot het test template. Het reference template met de kleinste afstand tot

het test template wordt gekozen, mits de afstand onder een zekere grens (de

herkenningsdrempel) blijft. Aan de gebruiker of aan het aangesloten apparaat

wordt vervolgens medegedeeld, welk woord er herkend is. Hoe dat gebeurt

hangt af van de toepassing waarvoor de spraakherkenner gebruikt wordt.

Ais een woord meerdere keren wordt uitgesproken, zal de lengte van dat woord

steeds verschillen. Die verandering van lengte gebeurt sterk niet-lineair:

sommige klanken blijven even lang, andere worden veel langer. Willen we twee

uitspraken vergelijken, dan .oeten we proberen de overeenkomstige klanken

met elkaar te vergelijken. Ais we zonder meer van deze uitspraken de frames

met dezelfde nummers met elkaar vergelijken, kan het gebeuren dat we heel

verschillende klanken met elkaar vergelijken en zullen we de overeenkomst

niet ontdekken. Om dit probleem op te lossen is het dynamic timewarping

(DTW) -algorithme ontwikkeld. Dynamic timewarping - ook weI dynamic

programming of nonlinear timewarping genoemd - vervormt de tijdas zodanig

dat overeenkomstige klanken van templates van hetzelfde woord zoveel

mogelijk op dezelfde plaats komen, zodat de berekende afstand tussen de

templates minimaal is. DTW blijkt de herkenningsscores met zo'n 201. te

kunnen verbeteren (lit.171.

Hoe het DTW-algorithme werkt is te zien in fig. 3-5. We maken een rooster

van 12 x 12 punten, waarbij we de 12 frames van het test template verticaal

uitzetten en de 12 frames van het reference template horizontaal. Op de

roosterpunten zetten we de afstand tussen de betreffende frames uit. Dus op

roosterpunt (6,41 de afstand dC6,41 tussen frame 6 van het reference

template en frame 4 van het test template. Deze afstand wordt berekend als

de som van de absolute waarden van de verschillen tussen de overeenkomstige

q parameters van de frames. In formule:
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9

d(l(,y) = L Iplllx(i) - PTV(i)1

i=l

Naarbij PRx(i) de i-de para.eter is van fra.e ~ v~n het [eference

tuplate.

Vervolgens proberen Ne een opti.aal pad door het rooster te bepalen van punt

(1,1) naar punt (12,12), zodanig dat de 50. van de fra.e-afstanden .ini.aal

is. Deze so. D is dan de .ini.ale wDordafstand. In formule:

12

D = Ld'(X,N(X»

l( =1

Naarbij de punten (X,N(l(» de punten van het opti.ale p~d y=w(x) zijn, en

d'(X,N(X» gelijk aan d(l(,y) ver.enigvuldigd .et een Neegfactor (zie onder).

In fig. 3-5 is zo'n pad getekend. De afstandsberekening zonder DTW telt

geNoon de Naarden op de diagonaal van (1,1) naar (12,12) op.

T5.~T ~

TU1PLATt a
~,
S"
c.,

J
1.

FLAtt! Ulol'
I '1 1 ~ S 6 ~ 8 ~ ,,, .\ ,t. ____

~EFERE""e TEMPl ATE

Fig. 3-5. Rooster voor Dynamic Ti.ewarping.

Om de hoeveelheid rekenNerk te beperken en om niet tot onzinnige resultaten

te komen is het verloop van het pad weI aan (locale en globale) beperkingen

gebonden:
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-De helling van het pad mag 1, 2 of O,S zijn, dus vanuit elk punt kan men

naar drie verschillende punten, en elk punt kan vanuit drie verschillende

punten bereikt worden. Samen met de beperking dat het pad begint in punt

(1,1) en in (12,12) eindigt, levert dit de globale beperking op dat het

pad binnen de dik getekende ruit in fig. 3-5 moet blijven. Van de 144

roosterpunten zijn er dus hoogstens 48 van belang.

-Voor de berekening van de som zijn aan de diverse hellingen weegfactoren

verbonden, om te co~penseren voor het veranderen van het aantal punten op

het pad (het pad over de diagonaal telt 12 punten, het pad langs de rand

van de ruit slechts 9).

-Het bepalen van het optimale pad begint in het punt (1,1). De beginwaarde

voor de som D wordt d(l,1). De bij de drie volgende mogelijke punten

behorende afstand d wordt berekend en vermenigvuldigd .et de bRtreffende

weegfactor. Het punt .et de laagste waarde wordt het volgende punt van

het pad, en de 501 D wordt met deze waarde opgehoogd. Dit gaat zo door

tot aan het punt (12,12). De dan bepaalde totale afstand D is de .inimale

totale afstand tussen reference te.plate en test te.plate.

3.4. Conclusies.

Nu we de werking en de opbouw van de SP1000 bezien hebben, kunnen we

constateren dat hij zeker geschikt is voor ens doel. Ais we de in

hst.2.3.2.1, 2.3.2.2 en 2.4.6 gestelde eisen vergelijken .et de

.ogelijkheden van de SP1000 hoeven we nauwelijks problemen te verwachten.

Aan de .eeste eisen wordt in de standaardconfiguratie al voldaan. Andere

eisen, zoals het toepassen van een boomstructuur in de woordenlijst en een

·standby·-toestand, zijn eenvoudig in de software te implementeren. De

gewenste woordenlijst van 30 tot 70 woorden kan bij toepassing van een

boomstructuur ook zeker gehaald worden; in de standaardconfiguratie werkt de

SP1000 met groepen van 20 woorden tegelijk. Aan de rest van de eisen, die

.eer met de realisatie van een toepassing dan met de spraakherkenner te

maken hebben (aansturing via Busch-Timac-systeem, geheel zelfstandig te

bedienen door gehandicapte, mogelijkheid voor het herstellen van

herkenningsfouten), kan ook zeker voldaan worden.

We mogen van de SP1000 een goede herkenningskwaliteit verwachten, op grond

van de toegepaste technieken (LPC, automatische volu.eregeling, dynamic

timewarping etc).
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Ten opzichte van de hierboven beschreven standaardconfiguratie zijn echter

weI degelijk verbeteringen .ogelijk.

Over de juistheid van veel keuzes en aannales in bovengenoe.de

standaardalgorithmen valt te twisten. Veel algorith.en lijken voor

verbetering of verfijning vatbaar. Een uitgebreidere analyse en evaluatie

van deze algorithlen is gewenst. We kOlen hierop terug in hst.6.

Uit de literatuur over de SPI000 (hst.2.5) weten we dat van de

standaardschakelingen allerlei varianten bestaan, en dat er onjuistheden in

voorkomen. In hst.5 zullen we hierop ingaan bij het ontwerp van het

experilenteersysteel.

Een ander punt is dat we eigenlijk te weinig weten over de LPC-analyse, die

in de SPI000 plaatsvindt. De literatuur over de SPI000 blijft erg vaag

hierover. Daarom zullen we hst.4 wijden aan de LPC-analyse, en proberen uit

te vinden hoe deze in de SPI000 precies wordt toegepast.
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Hst.4. Linear Predictive Coding.

Oadat de SP1000 spraak analyseert door aiddel van LPC (Linear Predictive

Coding) wijden we een hoofdstuk aan deze analyselethode. Aangezien er

uitgebreide literatuur over dit onderwerp bestaat (zie o.a. lit.1, 2, 3, 6,

7, 13), zullen we hier aIleen de grondslagen van LPC en de voor de SP1000

belangrijke aspecten behandelen. Me putten daarbij vooral uit de (leer

diepgaande) behandeling van LPC door Rabiner en Schafer (lit.3) en uit de

wat modernere beschrijving van Orfanidis (lit.7).

4.1. Principe.

LPC is een betrouwbare, robuuste en nauwkeurige aethode voor het bepalen van

de parameters die een lineair, tijdvariant systeea karakterileren (lit.3).

Lineaire predictietechnieken zijn al langer in gebruik, ook in andere

gebieden van de elektrotechniek, onder andere onder de naim

systeelparaleterschatting (system identification). Dit vorlt eigenlijk een

betere oaschrijving van de methode dan de naam LPC, oadat let de bepaling

van de predictiecoefficienten het systeea gekarakteriseerd ii, in

zoverre dat het kan worden voorgesteld als een lineair systee. let enkel

polen. LPC en aan LPC verwante methodieken worden dan ook toegepast in

allerlei vakgebieden Nair aen iets over systeaen te weten Nil koaen via hun

uitgangssignalen, zoals spraakonderzoek, seis.ografie, radar en

EES-signaalonderzoek.

De kracht van LPC ligt in het veraogen om (spraak)paraaeters nauwkeurig te

bepalen aet een relatief snelle rekenmethode. Het is dan ook ~~n van de

aeest gebruikte technieken voor spraakanalyse geworden. Het idee achter LPC

is het volgende: we beschouwen een gesalpled signaal aet langzaam

varierende spectrale eigenschappen. Dat kan een spraaksignaal zijn, .aar

evengoed een videosignaal, EES-signaal of iets anders. Nu delen we dit

signaal op in segmenten die zo klein zijn, dat we de spectrale eigenschappen

per segment constant aogen veronderstellen. Zoals we gezien hebben gaat het

bij spraak dan om -frames" van 10 ~ 20 .sec. Binnen zo'n frame kan elk

spraaksample sIn) benaderd worden door een lineaire coabinatie van een

aantal (p) voorgaande spraaksamples, en kan dus als het ware
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voorspeld Norden uit de p voorgaande spraaksamples. Dat levert dan een

benadering van s(n) die Ne s·(n) noemen. In for.ulevorm:

p

s·(n) = L aks(n-k)

k=1

Bij elk frame is een unieke set van Neegfactoren as tIm a p (de zg.

predictiecoefficienten) te bepalen zodanig dat daarmee elk spraaklample

van het frame zo goed mogelijk Nordt voorspeld uit zijn voorgangers. Die

unieke set van predictiecoefficienten is dan tevens een representatie

van de spectrale eigenschappen van dat fra.e.

Het is misschien niet direct duidelijk Naarom de set van

predictiecoefficienten een Neergave zou zijn van de spectrale OpbOUN van

het frame. Ne kunnen dit verklaren door nog eens te Nijzen op het model dat

spraak het uitgangssignaal is van een lineair, tijdvariant systee. (het

mond-, neus- en keelkanaal als akoestisch filter) met als ingangssignaal een

periodiek signaal of ruissignaal (bronsignaal van de stembanden) (fig. 4-1).

In lit.3, hst.3 Nordt verklaard dat de akoestische eigenschappen van het

spraakkanaal goed benaderd Norden door de akoestische eigenschappen van een

stelsel verliesloze buizen met variabele doorsnede. Dit model heeft een

elektrisch equivalent in een tijdvariant digitaal filter met enkal polen.

Bij analyse van de akoestische eigenschappen van de diverse klanken blijkt

dat het spraakkanaal voor bijna aIle klanken door een si.pel .odel met enkel

polen kan Norden voorgesteld, behalve voor nasalen (neusklanken als •• " en

B ng ") en fricatieven (Nrijfklanken als ·v" en BfB), Naarbij in hat

filtermodel ook nulpunten voorkomen. Maar indien de orde p van hat filter

(het aantal polen) hoog genoeg is, vormt een model met enkel polen een goede

representatie voor vrijNel aIle klanken (lit.3). Het spraaksignaal blijkt

bij spectrale analyse ongeveer tNee polen (~~n complexe pool) per

kiloHertz te bevatten, het benodigde aantal polen is dus afhankelijk van de

gebruikte samplefrequentie. Bovendien zijn voor representatie van de

spectrale eigenschappen van de excitatiepulsen en van het effect van

uitstraling door de mond nog 2 (lit.2) of 3 of 4 polen nodig (lit.3).

Vaak Nordt dit gedeeltelijk ondervangen door het ophalen van de hogere

frequenties v66r de analyse, dat scheelt een pool in het model.
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Bovendien is deze pre-emphasis gunstig omdat het een betere

signaal-ruisverhouding oplevert voor de hogere frequentits, die erg

belangrijk zijn voor de herkenning. Bij een signaalb~ndbreedte van 5 kHz

(samplefrequentie 10 kHz) komt men zo op 12 tot 14 polen. Nt hebben bij deze

samplefrequentie dus een filter van deze orde nodig voor een goede

representatie. Dat levert dan even zo vele LPC-parameters Ope

PITCH
PERIOD

sIn)

VOCAL TRACT
PARAMETERS

G

VOICED/

(

UNVOICED
SWITCH

u(n)
---e-.-<X

Fig. 4-1. Blokschema voor een silpel spraakproductiemodel (lit.3).

De systeemfunctie van het tijdvariante systeee met p polen dat equiv~lent is

aan het spraakkanaal is van de vorm

S(z) 6

H(z) = = ------------
U(z ) P

1 - L bkz- k

k=1

Voor dit systeel zijn de spraaksamples sIn) en de excitatie-iamples u(n)

(het signaal van de stembanden) verbonden door de vergelijking

p

sIn) = LbkS(n-k) -+ 6u(n)

k=1

Nu bezien we een niet-recursief digitaal filter, een zg. FIR-filter (Finite

Impulse Response) van de orde p met coefficienten ak en

ingangssignaal sIn) (fig. 4-2).
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We zien dat voor de output 5*(n) geldt:

p

s*(n) = L aks(n-k)

k=l

.s(~) Z-1 Z-l S(n-2)

- -- . .

Fig. 4-2. Lineaire predictor (niet-recursief digitaal filter).

In feite is dit digitale filter dus een elektronisch equivalent van de boven

beschreven lathematische bewerking bij het voorspellen van een spraaksalple

s(n) uit zijn p voorgangers. Wanneer de parameters ak zo worden gekozen

dat s*(n) steeds het oorspronkelijke signaal s(n) zo goed logelijk

benadert. noelen we dit filter een lineaire predictor. Hierlee is duidelijk

dat de predictiecoefficienten ak niets anders zijn dan de

(variabele) parameters van een digitaal filter. en dus inderdaad spectrale

informatie weergeven. De vraag is nu nog wat het verband is tus!en deze

spectrale informatie en het oorspronkelijke signaal s(n). Dat wordt

duidelijk als we zien hoe deze lineaire predictor in een

LPC-spraakanalysesysteem wordt toegepast (fig. 4-3).

Voor de systeemfunctie van de predictor geldt:

p

P(z) = L akz- k

k=l

De predictiefout. het te linilaliseren verschil tussen de uitgang van de

predictor en de werkelijke waarde is gegeven door de vergelijking
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p

e(n) = sIn) - s-(n) = sIn) - L aks(n-k)

k=l

Deze predictiefout kunnen we beschouwen als de uitgang van een sYltee~ A(z)

let als ingang het spraaksignaal sIn). Va or de Dverdracht geldt

P

A(z) = 1 - LakZ-k

k=1

Dit is een overdrachtsfunctie let enkel polen. Als we de paraleters ak

z6 weten te bepalen oat ak = bk, dan is het systeem A(z) het

inverse filter van het filter H(z), dat het spraakkanaal

representeert:

G

H (z) = -----

A(z)

Dat betekent dat dan voor het predictiefoutlignaal e(n) geldt e(n) = Su(n),

dus het loet sterk lijken op het bronsignaal. Tevens geldt dan het

olgekeerde: als we een filter kunnen bepalen zodanig dat het

predictiefoutsignaal e(n) het bronsignaal goed benadert dan hebben .e het

inverse filter bepaald. Nu kunnen .e aannelelijk laken dat het linimaliseren

van de geliddelde kwadratische predictiefout per frame een goede benadering

van de filterparaleters bk van het spraakkanaal zal opleveren. u(n) is

namelijk ofwel een pulsenreeks en is dan dus voor het grootste deel van de

tijd gelijk aan 0, ofwel een wit ruissignaal en dan kan verandering van geen

enkele parameter het foutsignaal nag verder r~duceren, want .itte ruis heeft

een autocorrelatie gelijk aan 0, en is dus niet te voorspellen uit vorige

supl es.

Het bepalen van de predictiecoefficienten door het linilalileren van de

gemiddelde kwadratische predictiefout gebeurt vaak niet in een elektronische

schakeling, zoals wordt gesuggereerd in fig. 4-3, maar door het Dplossen van

een stelsel lineaire vergelijkingen in een cOlputerprogra••a. De

filterparaleters worden zodanig bepaald dat de sam van de kwadraten van de
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verschillen tussen de voorspelde Maarden van de spraaksa.ples en de

Merkelijke Maarden binnen dat frame minimaal is. We vinden d~n een get

predictiecoefficienten Maarvan Me kunnen aannemen dat hij goed

overeenko.t met de set parameters van de systeeafunctie H(z).

S(1l)

LP( - ANAL YS E

!.tn) + +}---r--
I(~

Fig. 4-3. LPC-spraakanalysesysteem.

De berekening van de parameters gaat als voIgt in ziJn Merk: de totale

predictiefout E. over een zeker tijdsinterval a is gedefinielrd all

= L(s(n) - s·(n»2

n

p

= L(s(n) - L akS(n-k»2

n k=l

De exacte grenzen van de sommatie over n laten Me even buitln beschouMing,

deze komen in hst.4.2 aan de orde. Nu Millen Me de Maarden van de parameters

a. tIm a~ Meten, Maarvoor E. mini.aal is. Daartoe bepalen we

de partiele afgeleiden van E. naar a. tIm a p , en Me stellen

die afgeleiden gelijk aan nul. Dat levert dan een stelsel op van p line~ire

vergelijkingen .et p onbekenden (a. t/. a~). Dit stelsel il van de

vorm

Ls(n-i)s(n)

n

p

= L ak Ls(n-i)s(n-k)

k=l n

voor l<=i<=p
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Hierin zien we in elk geval, dat het vermenigvuldigRn van aIle samples sIn)

.et een bepaalde constante geen invloed heeft op de waarde van de

LPC-para.eters ak. De LPC-parameters zijn dus principieel onafhankelijk

van de energie van het signaal. Dit is een belangrijk gegeven.

Er bestaan een aantal verschillende vor.en van LPC die onderling niet

wezenlijk verschillen maar van andere gezichtspunten uitgaan en in

berekening van de parameters wat anders te werk gaan. We bespreken de drie

belangrijkste berekenings.ethoden:

-de covariantiemethode

-de autocorrelatielethode

-de traliefilterlethode (lattice .ethod)

Verder zullen we aandacht besteden aan Adaptive Linear Predictive Coding.

4.2. Covariantielethode en autocorrelatie.ethode.

De covariantie- en autocorrelatielethode zijn twee berekeningslethoden die

weinig van elkaar verschillen. AIleen de grenzen van de diverse so.maties

verschillen.

Bij de autocorrelatiemethode wordt het signaal sIn) buiten het frame .et

lengte N gelijk aan nul gesteld, by. door het te ver.enigvuldigen .et een

vensterfunctie. Dat heeft tot gevolg dat de predictiefout in de buurt Yin de

framegrenzen groot zal zijn (je probeert een signaal te voorspellen uit

niets, en anderso~). Het voordeel is echter dat aIle coefficienten in

het bovengenoemde stelsel vergelijkingen te schrijven zijn als

autocorrelatiefuncties van het spraaksignaal sIn) binnen het frame. Hieraan

ontleent deze methode zijn naal. Het stelsel vergelijkingen kan in

latrixvorm geschreven worden, waarbij een matrixstructuur ontstaat (een zg.

Toeplitz-matrix), waarvoor zeer efficiente oplossingsalgorithmes bestaan

(lit.3, hst.B.l).

Bij de covariantiemethode wordt geen vermenigvuldiging let een

vensterfunctie toegepast, maar worden de spraaksamples ~irekt voor en na het

beschouwde frame in de sommaties in bovengenoemd stelsel vergelijkingen

leegeno~en. Hierdoor wordt de predictiefout aanzienlijk kleiner. Het heeft

echter tot gevolg dat de coefficienten van het stelsel niet leer als

autocorrelatiefuncties beschouwd kunnen worden, miar aIleen als
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kruiscorrelatiefuncties van bijna identieke, ten opzichte van elkaar

verschoven signaalsegmenten. Dit heeft grote gevolgen voor de

oplossingsmethode van het stelsel vergelijkingen omdat de .atrix die nu

ontstaat geen Toeplitz-structuur heeft. Deze matrix heeft de eigenschappen

van een covariantie-matrix (zie lit.3, hst.8.1l, en hieraan ontleent deze

methode zijn naam. De berekening van de coefficienten is wat moeilijker

dan die bij de autocorrelatiemethode, maar er zijn nieuwe

berekeningsmethoden ontwikkeld waarbij de totaal benodigde hoeveelheid

rekenwerk in dezelfde grootteorde ligt (lit.7l.

4.3. Traliefiltermethode (lattice methodl.

Uit de digitale filtertheorie is bekend dat digitale filters zoals het

bovengenoemde FIR-filter ook op andere manieren kunnen worden voorgesteld.

namelijk door voor de diverse sOlter.en recursieve formuleringen te

gebruiken, waarbij coefficienten van het p-de orde filter worden bepaald

uit coefficienten van een filter van lagere orde. Deze recursieve

formuleringen (de zg. Levinson recursion, lit.7 hit.5.4l kunnen in

schemavorm (fig. 4-4l worden voorgesteld door een zg. traliefilter (Eng:

lattice filterl. Dit levert andere LPC-parameters op, de zg. k-parameters of

PARCOR-coefficienten (PARCOR staat voor PARtial CORrelationl.

In de Levinson recursion vinden we dat voor de overgang van een optimaal

predictiefilter van de orde p naar het optimale predictiefilter van de orde

p+l een coefficient kp + 1 berekend moet worden vol gens de formule:

P

R(pl - La/ll)R(P+l-il

i=l

kll + 1 = ----------------------
P

R(Ol - La/ll)R(il

i=l

waarbij R(il de autocorrelatiefunctie van s(nl verschoven Dver

alII) de i-de LPC-parameter in het optimale predictiefilter van

de orde p. Met deze coefficient kll + 1 vinden we dan de

filterparameters van de orde p+l:

i!l, en
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a~etll = kp + 1 en

al p+11 = a.(pl - kp+la~!:l-.

Als Ne aIle optimale predictors bepalen van orde 1 tIm p, zoals dat bii de

Levinson recursion gebeurt, dan ziin de PARCOR-coefficienten geliJk aan

de parameters met de hoogste index van elke orde. Dus:

kl = al ll

k2 = a:i 21

De set PARCOR-coefficienten k1 tIm kp kan dan tevens de set

al p' tIm a~PI vervangen als representatie van het

p-de orde optimale predictiefilter (lit.7 hst.5.3l.

A

B

Fig. 4-4. Traliefilters van de orde p. a: analysefilter. b: synthesefilter.

Ze ziin ook naUN verNant aan de zg. reflectiecoefficienten, die behoren

bii het onder hst.4.1 genoe.de akoestisch model van de verliesloze buizen

met variabele doorsnede. De reflectiecoefficienten r. Norden
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bepaald door de verhoudingen van de diverse doorsnede-oppervlakten Ai

van de buissegmenten:

Voor de PARCOR-coefficienten kl geldt:

De PARCOR-coefficienten kunn.n ook r.chtstre.ks uit de zg. voor- en

achterwaartse predictiefouten (zie onder) berekend worden, zonder

tussenkomst van de nor.ale LPC-parameters. De PARCOR-coefficienten

hebben per definitie altijd waarden tussen -1 en +1, en bij de b.rekening

kunnen geen instabiliteiten optreden.

De recursieve vergelijkingen waarop het traliefilter gebaseerd is zijn als

vol gt.

Stel dat we voor een predictiefilter van de orde p de opti.ale

coefficienten alp) t/. a~p) bepaald hebben. Voor

de predictiefout e(p) (n), die we verder de voorwaarts.

predictiefout eJp) zullen noe.en, geldt dan:

eJp) (n) = s(n) - aI P )s(n-ll - •• - a~p)5(n-p)

We definieren nu ook de achterwaartse pr!dictiefout e!pl (n):

Dit is de fout die ontstaat als we let dezelfde parameters het signaalsample

direkt v66r de p gebruikte samples proberen te "voorspellen· (de

tijdsvolgorde van de signaalsa.ples wordt a.h.w. o.gekeerd). Men kan

overigens aantonen dat linilalisatie van de achterwaartse predictiefout

dezelfde set parameters oplevert als linimalisatie van de voorwaartse

predictiefout (lit.7 hst.5.5). Voor de recursieve forlulering van de beide

predictiefouten van een hogere orde vinden we:
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e!p+II (n) = e!pl (n) - kp+1e.!p, (n-1)

e.!p+11 (n) = e.!PI (n-1) - k~+le!~' (n)

Verder geldt: e!OI (n) = e.!OI (n) = s (n).

Het traliefilter van fig. 4-4.a vorlt een schelatisering van deze recursieve

forluleringen.

Voor het inverse filter (het synthesefilter) hoeft slechts weinig in de

structuur veranderd te worden. Voor de bepaling van s(n) uit e(n) kunnen we

de inverse recursie toepassen, waarin e!PI (n) uit

eJP+11 (n) bepaald wordt. Voor de inverse recursie geldt:

e!pl (n) = e!p+lI (n) + kp+1e.!p, (n-1)

e.!p+II (n) = e.!.pl (n-1) - kp+1 e!PI (n)

Dit levert de filterstructuur van fig. 4-4.b op. Ten opzichte van fig. 4-4.a

hoeft hier aIleen de configuratie van enkele optellers (let op de tekens!)

veranderd te worden.

4.4. Adaptive linear Predictive Coding.

Blijkens de beschrijving van de SPI000 in lit.14 vindt de bepaling van de

PARCOR-coefficienten niet door middel van het oplossen Vin stelsels

vergelijkingen plaats, maar let behulp van zg. Correlation Cancellation

loops (CCl). Hoe dit precies in zijn werk gaat wordt daar verder niet

verklaard. Uit lit.7, hst.6.11 leren wij echter dat er dan sprake loet zijn

van Adaptive linear Predictive Coding (en in de beschrijving van de

SPI000 in lit.12 wordt inderdaad gesproken van -adaptive filtering").

Hierbij worden de lPC-coefficienten at doorlopend iutolatisch

aangepast aan de hand van de correlatie tussen het foutsignaal e(n) en de

vroegere signaalsamples s(n-i). Dit aanpassen kan op diverse lanieren

gebeuren, laar het leest gebruikt is het Widrow-Hoff least-lean-square

adaption algorithm (lMS-algorithme, lit.7, hst.6.3) waarbij voor de

aanpassing van de lPC-coefficienten de volgende forlule gebruikt wordt:

aaln+ll = adn) + 2ue(n)s(n-i)
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hierbij is u een kleine positieve approximatieconstante. Deze formulering

houdt in, dat als er een correlatie is tussen e(n) en s(n-i), de

coefficient a& langzaam zodanig wordt aangepast dat deze correlatie

wordt opgeheven. In fig. 4-5 is weergegeven hoe een Adaptive lPC-filter

(FIR-structuur) met Correlation Canceller loops eruit ziet.

Toepassing van CCls heeft tot gevolg dat de lPC-coefficienten direkt,

zonder tijdvertraging (real-ti.e) en zonder uitgebreide berekeningen bepaald

worden en onmiddellijk uit de schakeling te voorschijn ko.en.

Een nadeel van de methode is dat de parameters approxi.aties zijn, ze

naderen langzaam tot de "exacteD waarden, zoals die uit de bovengenoemde

berekeningsmethoden volgen, en blijven er daarna omheen schom.elen. Het

hangt van de gebruikte approximatiemethode af hoe snel de convergentie is en

hoe groot de variaties rond de limietwaarde. Het is echter goed mogelijk

gemiddelden te nemen van de parametersets, omdat die elke sampleperiode (bv.

160 usec.) bepaald worden, en niet zoals bij de bovengenoemde

berekeningsmethoden, eenmaal per frameperiode (bv. 20 .sec.>. 10 kan men een

zeer goede benadering van de "exacte" parameterset verkrijgen. Bij de SPI000

is het .ogelijk de parametersets auto.atisch over een frameperiode te laten

middelen.

N
I-

Fig. 4-5. Correlation Canceller loops in Adaptive LPC-filter.
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Ook in een traliefilterstructuur kunnen CCls "orden toegepast, Maarbij de

convergentie van de PARCOR-coefficienten zeer snel kan plaatsvinden

(lit.7 hst.6.14). De aanpassing van de PARCOR-coefficienten ki(n)

vindt dan plaats aan de hand van de "aarden van de betreffende voor- en

achterMaartse predictiefouten.

De CCls kunnen of Mel direkt in hardware (als digitale schakeling)

gerealiseerd Morden, of weI als een rekenalgorithme in een processor. Dit

maakt voor het principe niet uit. Het laatste is waarschijnlijk het geval

bij de SPI000, want in lit. 11 is sprake van een AlU (Arith.etical and

Logical Unit, het rekenende hart van een processor) die per sa.pleperiode de

aanpassing van de parameters bepaalt.

4.5. Resynthese .et lPC.

Willen we spraak coderen om die zuinig te kunnen opslaan of transporteren en

later Meer te reproduceren «re)synthese), dan .oeten Me de beschikking

hebben over de volgende parameters (zie fig. 4-1.):

-stemhebbend/stemloos karakter van het bronsignaal

-grondfrequentie van het bronsignaal, indien stemhebbend

-de versterking S, of de energie van het bronsignaal

-de filterkarakteristieken van het stemkanaal

Met LPC-analyse bepalen Me op de eerste plaats de filterkarakteristieken van

het stemkanaal. Maar ook de andere para.eters kunnen door middel van lPC

bepaald worden (zie lit.3, hst.8.10). Dit is echter niet zonder .eer

mogelijk .et de methoden die hierboven zijn vermeld, hiervoor moet een veel

uitgebreidere analyse van het spraaksignaal plaatsvinden. Het is dus ook

niet .ogelijk zonder .eer spraak die door de SPI000 is geanalyseerd te

resynthetiseren, want de SPI000 bepaalt aIleen de filterkarakteristieken en

de energie. Er ontbreekt dus essentiele infor.atie over hit Ipraaksignaal.

Op zich is het een interessant experi.ent te proberen de analysepara.eters

van de SPI000 voor resynthese te gebruiken. Dit kan duidelijk .aken Melke

inforaatie verloren gaat.

Bij resynthese kunnen de bij de analyse voor het inverse filter A(z)

bepaalde parameters ak in principe direkt aan het synthesefilter H(z)

toegevoerd Morden, Mant ak = bk zoals we in hst.4.1 gezien hebben.

Maar uit onderzoek (lit.3, hst.8.9) is gebleken, dat het niet zo gunstig is

de filterparameters op regelmatige tijdstippen onafhankelijk van de
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excitatiepulsperiode te veranderen (asynchronous synthesis). Beter is het de

parameters te veranderen aan het begin van elke pulsperiode (pitch

synchronous synthesis). Dat betekent dat de parameters geinterpoleerd

moeten Norden. Voor de nor.ale lPC-parameters is dat niet zonder meer

mogelijk , omdat door interpolatie van tNee stabiele parametersets een

instabiele set kan ontstaan. "et de formulering in PARCOR-coefficienten

is het Nel mogelijk te interpoleren zonder de kans op brokken. Bovendien

zijn deze coefficienten veel minder gevoelig voor kNantisatiefouten dan

de coefficienten in de directe structuur van fig. 4-2. Ook bij de SPI000

is pitch synchronous synthesis mogelijk (lit.12).

4.6. Conclusies.

Uit het bovenstaande blijkt dat lPC een fraaie manier is om uit het

spraaksignaal de mo.entane spectrale eigenschappen van het spraakkanaal af

te leiden. Van de diverse besproken vor.en van lPC biedt de

traliefilter.ethode enige significante voordelen Nat betreft stabiliteit van

de berekening en begrenzing van de parameterMaarden , alsmede de benodigde

dataopslag bij analyse. Verder heeft Adaptive lPC , zoals de SPI000 die

gebruikt , belangrijke voordelen , zoals real-time analyse zonder uitgebreide

berekeningen en met zeer beperkte dataopslag. Voor de synthese van spraak

heeft een traliefilterstructuur soortgelijke voordelen als voor analyse.

Voor de structuur van het lPC-filter van de SPI000 kunnen Me nu het volgende

concluderen:

Voor de spraakanalyse maakt de SPI000 gebruik van een achtste-orde

traliefilter (aIleen nulpunten) zoals dat van fig. 4-4.a , Naarbij de

k-parameters met behulp van CCls bepaald Norden en per frameperiode

gemiddeld. De exacte structuur van deze CCls is onbekend , Naarschijnlijk

gaat het om een rekenprogramma in een ingebouNde AlU (lit.ll , 12 , 14).

Voor spraaksynthese Nordt dit filter omgevormd tot een tiende-orde filter

(aIleen polen) met de structuur van fig. 4-4.b. De CCls Norden daarbij

uitgeschakeld.

We kunnen vaststellen dat deze filterstructuur vrijNel aIle bovengenoemde

voordelen combineert.
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Hst.5. OntMikkeling experimenteersysteem.

S.l. Inleiding.

De vorige hoofdstukken behandelden het eerste deel van .ijn afitudeerMerk:

onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een goedkope .aar voldoende

goede vorm van spraakherkenning, toepasbaar in goedkope elektronilche

hulpmiddelen voor gehandicapten. We hebben gezien dat op dit moment vrijMel

de enige mogelijkheid om dit te realiseren ligt in het gebruik van de

SP1000. Deze mogelijkheid ziet er veelbelovend uit. We hebben gezien hoe de

SP1000 is opgebouwd, hoe hij Merkt en hoe er een spraakherkenningssylteem

.ee gebouMd kan Morden. We hebben onderzocht hoe de LPC-analyse van de

SP1000 in zijn Merk gaat en Me hebben geconcludeerd dat het hier.ee .ogelijk

moet zijn tot een kMalitatief hoogwaardige vorm van spraakherkenning te

komen.

Nu kunnen Me het gaan hebben over het tMeede deel van mijn opdracht: een

begin maken met de realisatie van een spraakherkenningssysteem.

5.2. Spraakherkenner voor ADL-toepassingen.

De bedoeling Mas in eerste instantie te komen tot een spraakherkenner voor

ADL-toepassingen, d.w.z. voor het bedienen van allerlei elektrische

apparaten in de directe omgeving van een ZMaar lichamelijk gehandicapt

persoon (zie hst.2.3l. Verder Merd als toepassing gedacht aan besturing van

een rolstoel. Hierbij Morden aan de spraakherkenner zMaardere eisen gesteld,

daarom zou dit pas later aan de orde komen. De spraakherkenner voor

ADL-toepassingen vormt een logische voortzetting van het

monoselector-project, Maaraan in de vakgroep ENE al een tiental jaren

gewerkt Mordt. Dit project behelst de ontwikkeling van een bediening voor

ADL-apparatuur met een drukknop, door middel van het een voor

een aanbieden van de diverse functies. De gebruiker kan dan elke functie

kiezen door op het juiste moment op de knop te drukken. Die knop kan ook

vervangen Morden door een blaasslangetje met pneumatische schakelaar, een

oogbewegingsschakelaar etc. De ADL-apparatuur Mordt daarbij aangestuurd via

het Busch-limac X-l0 systeem, beschreven in hst.2.3. Daar is oak al opgesomd
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welke voordelen een bediening met spraak kan hebben boven aanpaslingen met

blaasslangetjes e.d.

In principe is het .ogelijk met de nu beschikbare infor.atie zo'n

spraakherkenner voor ADL-toepassingen te realiseren. Een blokschema hiervoor

is te zien in fig. 5-1.

SP1000
Li,,,T
wET

ADC

EPROM
ktltK[hlHi.,lrl,..l CtO~

1\;""'''''''

RAM

£PI\.OI1
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~~~I
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Fig. 5-1. Blokschema spraakherkenner voor ADL-toepassingen met de SP1000.

We zien hierin allereerst het bekende SP1000-blokdiagram, inclusief

spraaksynthese voor eventuele terugkoppeling naar de gebruiker.

Een microprocessor verzorgt de spraakherkenning. Daarvoor heeft hij de

beschikking over een EPROM met spraakherkenningsprogra••a's en RAM voor de

opslag van templates. Dit RAM wordt altijd onder spanning gehouden, zodat de

templates bewaard blijven, ook al valt de stroom uit. Eventueel is er nog

een EPROM voor de opslag van spraaksynthesedata.

Verder zien we een verbinding met het Busch-Timac systee•• "et dit systeem

kan men 16 apparaten op afstand bedienen. Dit gebeurt via het lichtnet. Er

is een centrale post, die over het lichtnet signalen kan sturen naar 16

ontvangers, die ergens in het stopcontact zijn gestoken. In elk van die

ontvangers zit de steker van het te bedienen apparaat. Dat kan een la.p

zijn, een radio, een gordijnsluiter of een ander elektrisch apparaat. Deze

ontvangers kunnen de netspanning aan of uit schakelen, en eventueel nog
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dimmen. De verbinding tussen spraa~herkenner en Busch-limac systeem kan

bestaan uit een ultrasone aansturing van de centrale post, zoals de

micro-monoselector die toepast, of uit een blok dat de centr.le post

nabootst en de gewenste signalen het net op stuurt. De ultrasone verbinding

heeft de voorkeur. Daarmee zijn we namelijk niet gebonden .an een

netaansluiting en kan de her~enner voor ADL-toepassingen ook op een rolstoel

gemonteerd worden. Een ultrasone verbinding is waarschijnlijk ook goedkoper

dan een blok dat signalen het net op stuurt. Een centrale post kunnen we

toch niet uitsparen, want de hUisgenoten van de gebruiker moetsn de diverse

apparaten ook kunnen bedienen.

De woordenlijst kan vrij klein blijven. We hebben 16 apparaten, 6 opdrachten

(aan, uit, omhoog dimmen, o.laag dimmen, alles uit, aIle dimmers aan) en nog

enkele woorden extra voor besturing van de her kenner zelf, by. "herstel",

"training" en een wachtwoord om uit standby te komen. We kunnen de herkenner

automatisch in standby laten gaan, by. als hij 30 seconden geen woord heeft

gedetecteerd. Aan een kleine dertig woorden hebben we weI voldoende. In de

standaardconfiguratie hebben we dan ongeveer 30.108 = 3240 byte geheugen

nodig. Voor de opslag van de binnenko.ende spraak (50 frames per seconde,

maximaal 2 seconden) hebben we 900 byte nodig. In totaal hebben we aan 4 tot

6 kbyte RAM dus weI voldoende. Voor de herkenningsprogrammatuur is 4 kbyte

EPROM voldoende (lit.18). Een boomstructuur in de woordenlijst is

gemakkelijk aan te brengen: na de naam van een apparaat kan aIleen een

opdracht ~omen, etc.

5.2.1. lerugkoppeling naar de gebrui~er en training

Een systeem als dit vereist enige terugkoppeling naar de gebruiker. In

nor.aal gebruik lijkt dat niet nodig, tenslotte is de constatering dat de

gegeven opdracht is uitgevoerd (bv. de radio is ingeschakeld) voldoende

terugkoppeling. Helaas werken spraakherkenners nooit perfect, en als het mis

gaat wil de gebruiker weten w~t er mis gaat. Dat geldt zeker ils we een

woordenlijst met een boomstructuur gebruiken.

Bij de training, het inspreken van de woordenlijst door de gebruiker, is

terugkoppeling nog harder nodig. Het simpelweg voorlezen van een lijst

woorden door de gebruiker is niet de geijkte methode. De gebruiker moet

kunnen merken wanneer hij een woord mag zeggen, wanneer de her kenner het

heeft geweigerd, en wanneer de training voltooid is. Liefst moet hij ook
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kunnen lerken ~~lk ~oord hij uit loet spreken.

We zullen een ~antal mogelijkheden voor terugkoppeling bespreken.

1. De eenvoudigste oplossing is een hoorbare terugkoppeling, door let de

SPI000 toontjes te genereren. Bv. een piepje als de naal v~n een ~pp~raat

~ordt herkend, een ander piepje als een opdracht ~ordt herkend, een

aantal korte piepjes als een ~oord is gedetecteerd laar niet herkend, een

riedeltje als de herkenner vanuit standby aktief ~ordt, een apart toontje

voor de training etc.

2. Het is ook logelijk dit let een paar LEDs te doen, bv. een groene voor

"herkenner aktief·, een rode voor "training·, en nog een paar voor "~oord

niet herkend", ·apparaat herkend n en "opdracht herkend".

3. Het bovenstaande kunnen ~e uitbreiden door aan te geven ~ Moord

uitgesproken moet ~orden c.q. herkend is. D~t kan bijvoorbeeld let een

serie LEDs die op een paneel zitten en ~aarbij naast elke LED ~~n van

de ~oorden geschreven kan ~orden. Dat kost dan zo"n 25 tot 30 LEDs.

4. We kunnen ~oorden ook aanduiden let cijfers en codes op een a~ntal

7-segmentsdisplays. Dat zou heel veel kunnen lijken op het huidige

display van de licro-monoselector, aangevuld let enkele codes specifiek

voor de spraakherkenner: "training", "standby", "niet herkend" etc.

5. Een andere logelijkheid is de weergave van het herkende ~oord op een

alfanumeriek LCD-displaytje. Een probleem is dan ~el dat de installateur

voor elk kanaal de naam van een apparaat moet inprogralmeren, of dat ~e

loeten gaan voorschrijven ~elk apparaat op ~elk kanaal aangesloten mag

Morden (bv. kanaal 1 = lamp, kanaal 2 = televisie, etc.>.

6. De looiste oplossing is terugkoppeling let spraak. Het problee. is dat

daarvoor synt~eseparameters moeten ~orden aangemaakt. Als dat al kan,

kunnen ~e aIleen een vaste Moordenlijst voor terugkoppeling gebruiken.

Ook dan zit je met het bovengenoemde probleem dat elk ~oord aan een

bepaald kanaal gekoppeld moet worden, door de indeling van de kanalen

voor te schrijven of de indeling door de installateur te laten

programmeren. Een andere logelijkheid is het kanaalnuller uit te laten

spreken in plaats van de naam van het apparaat. Dat lijkt op logelijkheid

4 hierboven. Het levert een vaste ~oordenlijst op van zo"n 30 ~oorden, en

er hoeft niets geprogrammeerd of voorgeschreven te worden.

Spraakdata voor de SPI000 heeft een bitrate van 1200 tot 3000 bits/sec.

Gebruiken we 3000 bits per seconde voor een hoge spraakkw~liteit, dan

kunnen we in een EPROM van 8 kbyte 20 sec. spraak kwijt, ruil voldoende
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voor 30 woorden.

Een mogelijk nadeel van terugkoppeling met spraak is weI, dat de

gebruiker de synthesestem gaat nabootsen. Daardoor zou bij de training

nogal onnatuurlijke spraak worden opgenomen, wat dus slechte templates

oplevert. Het zou echter ook voordelig kunnen werken, oedat de gebruiker

een vaste Qcommandotoon" aanleert. We kunnen daarop inspelen door voor de

synthesespraak helder gearticuleerde en op commandotoon uitgesproken

woorden te nemen. Een andere mogelijkheid is spraak van de gebruiker zelf

te nemen, maar dat is praktisch nogal problematisch.

De zesde oplossing lijkt mij de beste, mits we de gewenste synthesedata

kunnen krijgen. 20 niet, dan lijkt de vierde oplossing mij het best, en

vervolgens de derde. De eerste twee mogelijkheden zijn einder wenselijk,

omdat het moeilijk zal zijn de training goed te laten verlopen als de

her kenner zelf niet kan aangeven welk woord uitgesproken moet worden. De

gebruiker eoet dan een lijst voorlezen, en iemand die een lijst voorleest

gebruikt daarvoor een heel andere intonatie van de woorden dan noreaal.

Bovendien kan er bij deze wijze van training van alles fout gaan zonder dat

de gebruiker dat merkt, zodat de spraakherkenner daarna slecht zal werken.

5.2.2. Keuze microprocessor.

We zouden voor de microprocessor de VRS1000 van General Instrument kunnen

nemen, die is voorgeprogrammeerd met de herkenningssoftware voor de SP1000

(lit.18l. Deze is echter moeilijk verkrijgbaar, en zal waarschijnlijk vrij

kostbaar zijn. Bovendien moeten we dan nog een extra microprocessor

gebruiken voor de aansturing van het Busch-Tieac systeee en de

terugkoppeling naar de gebruiker. Ook kunnen we in de herkenningssoftware

van de VRS1000 niets wijzigen. We hebben geen ontwikkelfaciliteiten voor dit

type processoren. Mogelijke processor en zijn de 6502 (Rockwelll, de 8748

c.q. 8039, de 8751 c.q. 8031, de 8085 (aIle Intel) of de 6809 ("otorolal. In

hst.5.5.3.2 zullen we onderzoeken welke van deze processor en het meest

geschikt is voar deze toepassing.

5.2.3. Begrating en evaluatie.

We zullen een (zeer glabalel begroting opzetten van anze herkenner voar
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ADL-toepassingen. Daarbij gaan we er even van uit dat een BOB5

.icroprocessor gebruikt is, een andere processor zal voor de totaalprijs

weinig verschil .aken. We berekenen aIleen de kosten van de co.ponenten. In

dit stadiu. is nog niet te overzien of we wat betreft 50ftware .et copyright

of licenties te .aken zullen krijgen.

SPI000

ADCOB31

LF13006

.icrofoon

luidspreker

RAM (4 kbyte, 2 x 6116)

EPROM (progra••a, 2732)

EPROM (spraak, 2764)

processor BOB5

110 interface 8155

overige ICs

LEDs

kristal

voeding

overige component en

onvoorzien

totaal

fB2,50

f16,50

f21,90

+f 5 -_ ,
+f 5 -_ ,
:tf32,

:!:fI2,

±f24,

;tf22,50

;tf25,

;tf20,

;tfl0,-

:!:f1°,
±fI5,-

:t f20 ,

;tf25,-

:!:f346,40

De totale kosten voor componenten ko.en dU5 op ongeveer f350,- (hierbij .oet

opgemerkt worden dat sommige componenten, zoals geheugens, voortdurend

goedkoper worden. Ook de prijs van de SPI000 is onlangs verlaagd tot f69,-).

Een eventuele ~inkelprijs ligt al gauN een factor 3 tot 5 hoger, we kunnen

dus rekenen op een winkelprijs van fl050,- tot fI750,-. Inclusief een

standaardset van het Busch-Timac systee. (centrale post, prijs ;tf250,-,

vier ontvangers, prijs ;tf90,-) zou een basisuitvoering van de

spraakherkenner. voor ADL-toepa5singen dus ongeveer fI660,- tot f2360,

kosten. Een systeem van maxi.ale grootte .et 16 ontvangers ko.t dan op

f2740,- tot f3440,-. Dat zijn redelijke prijzen. In het overleg met het IRV
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is een richtprijs van ongeveer f2000,- genoe.d als redelijk. D~t il een

prijs die ligt in de orde van die van de huidige afstandsbedieningssystemen

voor ADL-toepassingen. Veel hoger Mag de prijs van een systee••et

spraakherkenning niet liggen, want de voordelen van zo'n systeem zijn ook

weer niet zo groot dat er een veel hogere prijs voor beta~ld zal worden. De

prijs van ons spraakherkenningssystee. wordt dus voor een groot deel bepaald

door de kosten van het Busch-Timac-systeem, de spraakherkenner zelf vormt

nog maar de helft van de prijs van een compleet systeem.

Andere eisen waren dat het systeem klein en eenvoudig .oest zijn. ook

daaraan wordt voldaan. De hele schakeling kan in een kastje ter grootte van

een half A4-tje, waarop aIleen een microfoon aangesloten hoeft te worden.

"its er voor een goede terugkoppeling naar de gebruiker gezorgd wordt is het

apparaat eenvoudig in het gebruik.

Over de kwaliteit van de herkenning kunnen we nog geen oordlel geven, maar

het ziet er naar uit dat die ruim voldoende zal zijn.

We kunnen dus inderdaad een spraakherkenner voor ADL-toepassingen

ontwikkelen die aan de gestelde eisen voldoet.

5.3. E~peri.enteersysteem voor de SPI000

We hadden echter goede redenen om niet direkt een productierijpe toepassing

van de SPI000 te gaan ontwikkelen. op de eerste plaats was de informatie die

we over de SPI000 hadden (zeker op het moment dat deze beslissing aan de

orde was) su•• ier, onvolledig en op bepaalde punten zelfs tegenstrijdig.

Verder was er in de vakgroep nog geen enkele ervaring met spraakherkenning.

En tenslotte, wanneer het gerealiseerde hulpmiddel niet of slechts .atig zou

functioneren, louden we nauwelijks mogelijkheden hebben om fouten op te

sporen of verbeteringen aan te brengen. Zodoende namen wij het belluit eerst

een experimenteersysteem voor de SPI000 te ontwikkelen, waarmee we de chip

eens flink aan de tand konden voelen. De bedoelingen die ons met dit

e~perimenteersysteem voor ogen stonden waren ongeveer de volgende:

-Lacunes en onduidelijkheden in de informatie over de SPI000 opheff~n, en

de tegenstrijdigheden onderzoeken.

-Evaluatie van de geadviseerde st~nd~ardschakelingen, en eventuele

verbetering hiervan.

-Uittesten van de in de standaardconfiguratie niet benutte mogelijkheden

van de SPI000.
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-Evaluatie van de beschikbare algorithmen en softNare yoor

spraakherkenning met de SPIOOO, en eventuele verbetering hiervan.

-Evaluatie van de kNaliteit van de spraakherkenning, en eyentuele

verbetering hiervan, door middel van bovengenoemde punten.

-Het zelf ontNikkelen van softNare voor de SPIOOO.

-Algemene ervaring opdoen met spraakherkenning.

6ezien de verscheidenheid van onderzoeksonderNerpen lag het voor de h.nd de

SPI000 te koppelen aan een personal computer. Onder andere voor dit

onderzoeksprojekt Nerd daarom een Apple IIe-systeem aangeschaft. Volgens de

literatuur moest de SPI000 zonder eeer te koppelen zijn met de

6502-microprocessor van de Apple.

Een blokschema voar het testsysteem is te zien in fig. 5-2. In plaats v.n

aan de microprocessor Nordt de SPI000 nu via een I/O-slot van de Apple

gekoppeld aan de 6502-microprocessor. Dit biedt uitgebreide mogelijkheden

voor experimenten en evaluatie, vooral op het gebied v.n de dataverNerking

en de softNare, oedat hierdoor ook aIle tussenresultaten van het

herkenningsalgorithme bekeken kunnen Norden, zoals de rUNe spraakdata, de

data na bepaling van de Noordgrenzen en normering, en de templates.

--,

ADC

&502

SPIOOO

RAN

KEY80" ..D

~----------------I~~

8
Di'k,I:TT',

WW_....."'.. ;., -
, ..OH-A.. " T ...

T5."ftl"'''I£.'
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Fig. 5-2. Blokschema experimenteersysteem.

De basis voor het ontNerp van het experimenteersysteem vor.den de
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standaardschakelingen, zoals die in de literatuur in enkele varianten te

vinden zijn. Deze schakelingen werden uitgebreid, verbeterd en van allerlei

keuzemogelijkheden voorzien, om te onderzoeken welke schakelingen beter

functioneerden, om andere dan de standaardinstellingen te kunnen proberen,

onduidelijkheden in de gegevens te onderzoeken etc. Het ontwerp groeide in

de loop van het onderzoek, oadat we steeds nieuwe inforaatie kregen over de

SP1000. Hierdoor werden weliswaar sommige onduidelijkheden of onjuistheden

opgelost, aaar er kwamen ook weer nieuwe voor de dag, nieuwe varianten op

schema's .oesten uitgetest worden enzovoort. Ook werden op grond van

aeetresultaten verbeteringen aangebracht. Oa het kort en overzichtelijk te

houden zullen we dit ontwerpproces niet chronologisch beschrijven, aaar

aIleen het resultaat bespreken. Dat zal gebeuren aan de hand van de indeling

die in hst.3.2 van het standaard-spraakherkenningssysteem aet de SP1000 is

gegeven.

5.4. De Lis'ner 1000.

Een belangrijke gebeurtenis, die plaatsvond toen het werk aan de schakeling

al vorderde, was het verschijnen van het artikel van Steve Ciarcia in Byte

(lit.14), waarin de Lis'ner 1000 werd gepresenteerd: een

spraakherkenningsset aet de SP1000, bedoeld voor de Apple lIe. Het heeft dus

veel weg van ons experiaenteersysteem.

Na de eerste teleurstelling (het is niet leuk om te lezen dat het apparaat

dat je aan het ontwikkelen bent als bouwpakket op de aarkt wordt gebracht)

bleek deze set toch zeer bruikbaar voor ons onderzoek. Het artikel bevatte

nuttige inforaatie, het bouwpakket was niet duur ($149,-) en bleek ook de

complete standaard-software voor herkenning te bevatten, de

demonstratie-software van General Instrument (o.a. voor de spraaksynthese),

de originele door 61 toegepaste aicrofoon en nog aeer nuttige en .oeilijk

verkrijgbare zaken. Bovendien kregen we hiereee de beschikking over een

werkend, compleet systeem voor herkenning en synthese, dat als referentie

kon dienen voor de kwaliteit van de schakelingen en algorithaes die we zelf

zouden ontwikkelen. De Lis'ner 1000 .aakte ons experieenteersystee. ook

geenszins overbodig, het vormde aIleen een coapleet, werkend

standaardsysteem dat we konden gebruiken als uitgangspunt voor

verbeteringen.
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5.5. Ontwerp van het experimenteersysteem.

Hieronder zullen we het ontwerp van het experimenteersystee. belchrijven. We

.aken daarbij geregeld kleine berekeningen, die we om het overzichtelijk te

houden zullen weglaten. Het gaat vooral om de berekening van de o.slagpunten

en andere parameters van aktieve RC-filters (3 dB-punten, versterking K,

alfa). Voor de berekeningsmethoden verwijs ik naar lit.38, waar onder andere

de theorie van de Butterworth-filters wordt behandeld (lit.38 hst.IV).

5.5.1. Synthesedeel.

De hardware benodigd voor spraakweergave is gering: een laagdoorlaatfilter,

een versterker en een luidspreker. Er zijn drie varianten van deze

schakelingen gevonden: in lit.14, 18 en 13. Deze laatste betrof enkel de

melding dat de uitgangsschakeling voor de SP1000 gelijk was aan die voor de

SP-250 en de SP-256, twee spraaksynthesechips van General Instrument. Deze

hebben we vervolgens opgespoord. Omdat deze schakelingen echter nogal

afweken van die in lit.14 en 18 (pull-upweerstand aan de DIGITAL OUT-pin,

andere componentwaarden) hebben we ze verder toch maar buiten beschouwing

gelaten. We zullen de andere schakelingen hieronder bespreken. We hebben

verder geen experimenten op het oog die veranderingen van deze schakelingen

vereisen.

5.5.1.1. Laagdoorlaatfilter.

We bespreken de twee varianten van deze schakeling. Ciarcia (lit.14) geeft

een si.pel passief tweede-orde laagdoorlaatfilter, het nieuwere schema van

lit.18 voegt daaraan enkele analoge schakelaars toe (fig. 5-3). Deze

schakeling vor.t een spanningsbron met een inwendige weer stand van 3k3, die

heen en weer schakelt tussen 0,7 V en 0 V, gestuurd door het digitale

uitgangssignaal van de SP1000. Dit heeft hetzelfde resultaat als een

blokgolf die in het ·oude" filter gestuurd wordt. Waarschijnlijk it het

voordeel hiervan dat er een echte blokgolf het filter in gaat, in plaats van

een door overbelasting vervormd TTL-signaal (de DIGITAL OUT-pin van de

SP1000 kan na.elijk maar 0,1 .A leveren in hoge toestand). De schakeling

kost drie weerstanden, een condensator en een diode extra. De drie
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schakelaars waren over in de analyseschakeling. De filter5 hebben verder

ongeveer dezelfde omslagpunten: 1300 Hz voor het nieuwe filter, 1100 Hz voer

het oude, waarbij het nieuwe wat geleidelijker afvalt dan het oude. We

zullen beide varianten in de experimenteerschakeling inbouwen, en testen wat

in de praktijk de verschillen zijn.
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Fig. 5-3. Uitgangsschakeling (lit,18)

5.5.1.2. Versterker.

In beide varianten wordt het IC lM386 als ver5terker gebruikt. Hierop wordt

een luidspreker van 8 Dhm aangesloten. De preciese configuratie ver5chilt

enigzins, zo "orden in lit.18 een weerstand R en een condensator toegevoegd

waar.ee de versterking (normaal 20 x) vergroot kan worden, en is de

ingangspetentiometer 50k i.p.v. 10k. Dit alles maakt voor de spraakweergave

weinig verschil, de frequentiekarakteristiek (ongeveer vlak van 200 Hz tot

10 kHz) wordt niet beinvloed. In de experimenteerschakeling zullen we de

configuratie van lit.14 gebruiken. Deze is gelijk aan de door de fabrikant

van de lM386 geadviseerde standaardschakeling.

5.5.2. Anal ysedeel.

Voor de schakelingen van het analysedeel beschikken we over vier varianten,

nl. uit lit.14, 17, 18 en 20. Daarbij zijn de schakelingen uit lit.14 en

lit.20 vrijwel identiek (het zijn beide beschrijvingen van de lis'ner 1000).

De schakeling uit lit.18, de nieuwste variant, wijkt enigzins af. We zullen

in de schakelingen wat envolkomenheden tegenkomen, en er is tegenstrijdige

informatie. Verder willen we de analyseschakeling geschikt .aken voor
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.eerdere samplefrequenties, om te kunnen onderzoeken of we .et een andere

sa.plefrequentie betere resultaten kunnen bereiken, en o. spraak voor

resynthese-experi.enten .et een veel hogere frequentie te kunnen btmonsteren

en analyseren. We hebben besloten o. de schakeling voor 6 sa.plefrequenties

geschikt te .aken:

-de standaardfrequentie voor analyse, 6,215 kHz

-de hoogst .ogelijke samplefrequentie, 15,98 kHz

-de laagst .ogelijke sa.plefrequentie, 4,997 kHz

-een frequentie die ongeveer gelijk is aan de standaardfrequentie voor

synthese (9,67 kHz), t.w. 9,943 kHz

-twee frequenties die de -gaten" in het bereik opvullen, t.w. 7,850 kHz en

12,429 kHz.

Bovenstaande frequenties ko.en overeen .et bepaalde gehele waarden voor het

sa.ple rate register in de SP1000, dat de sa.plefrequentie bepaalt.

5.5.2.1. "icrofooningang.

Voor de .icrofooningang hebben we twee varianten. In aIle schakelingen wordt

uitgegaan van een eenvoudig omnidirectioneel electret-.icrofoontje, dat ten

bepaalde voedingsspanning nodig heeft om te functioneren: hier.ee wordt een

ingebouwd impedantieaanpassingscircuit gevoed. Deze wordt via de weerstand

van lk (fig. 5-4) aangebracht. Lit.17 en 18 geven hier 100 Ohm op; blijkbaar

werd hier een andere .icrofoon gebruikt, al werd niet ver.eld welke. We

willen bij onze experimenten echter ook andere typen microfoons gebruiken,

by. een goede unidirectionele dynamische microfoon. Volgens de literatuur

(lit. a, 9, 33) .oet dat bet ere resultaten opleveren, maar wij vragen ons af

of het veel verschil maakt (en of dat het prijsverschil rechtvaardigt). Een

dynamische .icrofoon heeft een andere uitgangsi.pedantie en een andere

signaalsterkte dan een electret-.icrofoon. Ook heeft de dynamische microfoon

geen voedingsspanning nodig. Voor een dynamische .icrofoon .oeten we dus een

aparte ingang .aken.

Verder willen we een bandrecorder aan kunnen sluiten, zodat we het

.icrofoonsignaal kunnen opnemen en op de band opgeno.en spraak kunnen

analyseren. Dit alles betekent dat we uiteindelijk tenminste drie ingangen

nodig habben. O.dat we tot nu toe aIleen de beschikking hadden over een

cassetterecorder .et ingebouwd electret-microfoontje en een eenvoudig

dynamisch microfoontje, zijn deze ingangen nog niet definitief gerealiseerd.
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Zo gauN Ne gaan experilenteren let een goede bandrecorder en verschillende

licrofoons, en de gegevens daarvan bekend zijn, kan die ingangsschakeling

gerealiseerd Norden. Tevens lijkt het nuttig dan een regelbare versterker

toe te voegen, zodat Ne de sterkte van het ingangssignaal zelf kunnen

instellen. Die versterker zou voorzien kunnen Norden van een LED-indicatie,

die aangeeft Nanneer het signaal dat uit deze versterker kOlt te groot

Nordt, en Nanneer het signaal te klein Nordt. Zoals gezegd is dit deel nog

niet gerealiseerd, Ne hebben het tot nu toe .et de -kale

licrofoonaansluiting van fig. 5-4 gedaan.
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Fig. 5-4. Ingangsfilter (lit.14).

5.5.2.2. Hoogdoorlaatfilter.

Van dit blok hebben we vier varianten. We zien hier een opvallende

tegenstrijdigheid in de informatie: Lit.17 spreekt hier heel expliciet van

een banddoorlaatfilter let een tNeede-orde hoogdoorlaattrap en een

eerste-orde laagdoorlaattrap. In de tekening is echter duidelijk een

derde-orde hoogdoorlaatfilter afgebeeld. Welke inforlatie fout is is niet

direkt duidelijk, Nant voor beide is Nat te zeggen. Als het een

hoogdoorlaatfilter is, zou het als pre-emphasis kunnen Nerken, om de hoge

frequenties extra op te halen (zie hst.2.2.3). Als het een

banddoorlaatfilter is, filtert het de frequenties buiten de &ignaalband Neg

01 in de volgende trap (de AGC, Naar allerlei niet-lineaire verschijnselen

kunnen optreden) aliasing te voorkomen. Het omslagpunt van de eerste-orde

trap lag op 2850 Hz, Nat voor beide logelijkheden een redelijke frequentie

is. Uit informatie die He later kregen blee~ dat het toch zeer
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waarschijnlijk om een hoogdoorlaatfilter gaat. Omdat we dat toen niet wisten

wilden we dit probleem experiaenteel oplossen en maakten we het

ingangsfilter omschakelbaar van banddoorlaat- naar hoogdoorlaat

configuratie. Dat betekende weI dat we in de banddoorlaat-configuratie het

filter moesten kunnen omschakelen voor de zes geplande samplefrequenties;

het filter moest immers de frequenties buiten de signaalband affilteren. Dit

gebeurde door de weerstand te vervangen door een serie van zes weerstanden,

waaruit gekozen kon worden. De berekende weerstandswaarden voor de zes

samplefrequenties zijn te vinden in tabel 5.2 in de kolom R8

(weerstandsnummer naar lit.171. De oorspronkelijke weerstandswaarde zien we

niet terug: deze is vervangen door een waarde die een omslagpunt dichter bij

3100 Hz (de helft van de samplefrequentiel oplevert.

De eerste filtertrap is een tweede-orde Butterworth hoogdoorlaatfilter. De

componentwaarden in de standaardconfiguratie leveren de volgende

filterwaarden:

het omslagpunt f o = 255 Hz

de versterking K = 3,14

en de filterparameter alfa, een soort "kwaliteitsfactor", alfa = 1,87

Alfa moet in een Butterworthfilter ongeveer gelijk zijn aan de wortel uit 2.

Een te hoge alfa geeft een filterkarakteristiek die in de buurt van het

omslagpunt afwijkingen vertoont: hij blijft niet lang genoeg vlak, het

filter wordt minder scherp. Om een betere Butterworth-karakteristiek te

verkrijgen hebben we de weerstand van 56k vervangen door 43k. Alfa wordt dan

1,45 en K 3,80. Dit kleine verschil in versterking heeft in de met een

regelbare versterker uitgeruste schakeling verder geen effekt.

De weer stand van 10k tussen de uitgang van de opamp en aarde dient volgens

de gegevens van de LM324 om, wanneer de uitgang aIleen capacitief gekoppeld

is aan de belasting, een biasstroom in te stellen, zodat crossoververvorming

in de uitgangstrap van de opamp voorkomen wordt. Deze weerstand mag dus niet

zomaar worden weggelaten. Voor de ingangstrap worden in lit.18 geen

componentwaarden opgegeven, behalve voor de eerste-orde

hoogdoorlaatfiltertrap, die hier een 3 dB-punt heeft bij 2260 Hz. Dit is een

vrij lage waarde voor een pre-emphasisfilter, want het betekent dat de

frequenties boven 2260 Hz relatief minder pre-emphasis krijgen. WeI is het

zo dat de frequenties rond 2000 Hz het belangrijkst zijn voor de

verstaanbaarheid van spraak Ilit.2l. Deze lage waarde zal geen essentiele

verschillen opleveren.
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Een ander probleem vor.de de lijn V' (Vbias in lit.17). Dit is een lijn

waarop ongeveer de halve voedingsspanning staat. Hij dient als

pseudo-signaalaarde voor de operationele versterkers. De spanning wordt

eenvoudig via een weerstandsdeling uit de voedingsspanning afgeleid en

enigzins tegen storingen beschermd met een condensator. Uit .etingen bleek

echter dat deze lijn niet vrij van signaal was, en dat daardoor de

versterking van de AGC onbetrouwbaar werd (zie hst.6). Met kleinere

weerstanden en een grotere condensator was dit niet te verhelpen. Daarom heb

ik deze lijn voorzien van een spanningsstabilisatie door een opamp als

spanningsvolger tussen weerstandsdeling en Vbias-lijn te plaatsen. Dit hief

de problemen op. Later bleek in de nieuwere schakeling van General

Instrument ditzelfde gebeurd te zijn (lit.18). In hst.5.5.2.5 zullen we nog

een verandering in de Vbias-lijn aanbrengen.

5.5.2.3. AGC.

De volgende trap is de AGC. Van deze versterking met automatische, vanuit de

SP1000 gestuurde volumeregeling kennen we vier varianten waarvan er drie

(lit.14, 17, 20) identiek zijn op een component na: de weerstand in

serie met de schakelaar die door de lijn GAIN24 bestuurd wordt (4k7 in fig.

5-5). Het principe van deze schakeling is namelijk dat de versterking door

de SP1000 digitaal ingesteld kan worden via analoge schakelaars, die

weerstanden in de versterker in- en uitschakelen. De bedoeling is dat de

lijn GAIN6 de versterking met een factor 2 verhoogt, GAIN12 met een factor 4

en GAIN24 met een factor 16. We zullen narekenen of dit met deze

componentwaarden klopt. De condensatorwaarden kunnen we daarbij buiten

beschouwing laten, omdat die voor de spraakfrequentieband geen filterende

invloed hebben. De condensatoren van 0,1 uF vormen hoogdoorlaatfilters met

omslagpunten van ten hoogste 260 Hz, en wanneer we de eerste vervangen door

0,33 uF, ten hoogste 80 Hz. Ze zijn nodig om te zorgen dat door de

weerstanden die de versterking bepalen geen gelijkstro.en lopeno Het

inschakelen van een weerstand zou dan tot grote stroom- en spanningssprongen

aanleiding kunnen geven. Dat wordt nu onderdrukt. De condensator van 200 pF

zorgt dat voor hogere frequenties de versterking Kleiner is, om

instabiliteit te voorkomen. Het omslagpunt ligt hier op 8000 Hz. In de

standaardconfiguratie is dat prima, .aar als we van de hoogste

samplefrequentie gebruik willen maken loopt de signaalband tot 8000 Hz.
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Daarom verkleinen we deze condensator tot 68 pF, zodat het o.sl.gpunt op 24

kHz komt te liggen.
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Fig. 5-5. Versterker met automatische volumeregeling (lit.14).

Is 6AIN6 laag, dan is de versterking tussen de uitgang van de eerste opamp

en de ingang van de tweede 0,5; is 6AIN6 hoog, dan wordt de weerstand van

lOOk vrijwel kortgesloten en is de versterking 1.

Is 6AIN12 laag, dan is de versterking van de tweede opamp 1,09.

Is 6AIN12 hoog, dan wordt de weerstand van 1M overbrugd door 27k plus de

interne weerstand van de schakel aar (ongeveer 1k, max i /Ilaal 2k), zodat de

versterking dan 4,25 wordt.

Over de waarde van de weerstand bij de schakelaar van GAIN24 bestaat

verschil van mening in de literatuur. We zullen de gew~nste waarde

berekenen. Is GAIN24 laag, dan is de versterking van de eerste opamp 1,1.

Is 6AIN24 hoog, dan moet de versterking 16 x 1,1 = 17,6 worden. Dit betekent

dat de parallelweerstand (inclusief de inwendige weerstand van de

schakelaar) 6k moet zijn. De gewenste weerstandswaarde is dus ongeveer 5k.

De in lit.20 genoemde waarde van 1M is dus onzin, en in lit.17 is de

ontwerper blijkbaar vergeten de inwendige weerstand van de schakelaars mee

te rekenen. Omdat die inwendige weer stand niet goed vastligt en dus storend

werkt heb ik de 4016-schakelaars vervangen door het functioneel equivalente

4066-type, die een veel lagere inwendige weer stand hebben (nl. ongeveer 250

Ohm). In dit geval Nerd de gewenste weerstandswaarde 5k75. We hebben 5k6

gekozen. Dit levert een versterking van 18. 6ebruik van een 4066 levert voor

de 6AIN12-trap een versterking van 4,34 op, wat ook een betere waarde is. De
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theoretisch berekende versterkingen van de aangepaste AGC-trappen, zoals Ne

ze hebben toegepast in het experimenteersystee., zijn te zien in tabel 5.1.

laag hoog verhouding

GAIN6 0,50 1,00 2,00

GAIN12 1,09 4,34 3,98

GAIN24 1,10 18,0 16,36

Totaalproduct 0,60 78,12 130,2

Tabel 5.1. Theoretische versterkingen verbeterde AGC.

We zien dat de versterkingen, ook na verbeteringen, toch weI enige procenten

afNijken van de geNenste Naarden. Uit metingen (hst.6) bleek dat de

werkelijke afNijkingen nog iets groter waren, door afNijkingen in de

componentNaarden etc. Als Ne uit willen gaan van normale Neerstanden is dit

niet te vermijden. Die afwijkingen zijn vervelend, Nant ze introduceren

fouten bij de reconstructie van de oorspronkelijke signaalNaarde in de

input-converter-trap van de SPI000. Als deze trap namelijk de versterking van

de AGC met een factor 2 verlaagt, vermenigvuldigt hij vervolgens de

binnenkomende signaalsamples van de AID-converter met een factor 2. Is de

versterking van de AGC in Nerkelijkheid geen 2, dan ontstaat er plotseling

een sprongetje in de signaalsterkte. Zolang dit soort sprongetjes beneden de

quantisatiefout van de AID-converter blijft is het nog acceptabel. De

AID-converter drukt de ingansNaarden uit in getallen tussen -128 en +127,

Naarbij een eenheid een spanning Vref/256 voorstelt. De input converter

probeert door het bijregelen van de AGC de output van de AID-converter

tussen -64 en +63 te houden, dus de maximale quantisatiefout is ongeveer

1,57.. De theoretische versterkingen geven al aanleiding tot fouten van meer

dan 27..

We Naren dan ook aangenaam verrast door het op de markt komen van de LF13006

digital gain set, een IC van National Semiconductor (lit.34). Dit IC bevat

een spanningsdeler bestaande uit een reeks dunne-filmNeerstanden, Naarvan de

aftakkingen met drie digitale lijnen geselecteerd kunnen Norden. Het IC

vormt in co.binatie met een Nillekeurige opamp een digitaal instelbare

versterker met precies de acht versterkingsfactoren die Nij nodig hebben, en

de fout in de versterkingsfactoren bedraagt ten hoogste 0,57.. Tevens bevat

het IC een spanningsdeling door 2 met precisieNeerstanden, die Ne kunnen
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gebruiken voor het afleiden van Vbias uit de voedingslpanning. Het leek een

geweldige vondst. Kort daarna ontdekten we dat in de nieuwe Ichakeling van

General Instruaent (lit.IB) ditzelfde IC werd toegepast! Hoe dit gebeurt is

te zien in fig. 5-6. De condensator van 15 pF dient oa instabiltteit van de

versterker te voorkomen en heeft geen invloed op de signaalband

(laagdoorlaat, omslagpunt minstens 45 kHz).

Om de prestaties van de oude en de nieuwe schakeling te kunnen vergelijken

bouwen we beide in in het experiaenteersysteem. Om het oaschakelen siapel te

houden,storingen te voorkoaen en oadat we toch vier opaaps tn ~~n IC ter

beschikking hebben, voeren we de hele ingangsschakeling dubbel uit, tot aan

de sampleschakelaar veer de AID-converter. De nieuwe schaklling wordt

niet voor zes saaplefrequenties aangepast. De ingangsfiltertrap wordt in

hoogdoorlaatvorM uitgevoerd, aet dezelfde coaponentwaarden als de oude

filtertrap, afgezien van de passieve trap die Met 1500 pF en 47k uitgevoerd

wordt.

".1 ...,

-,....
CRl

•

Fig. 5-6. Nieuwe variant van de analoge ingangsschakeling (lit.IB).

5.5.2.4. Anti-aliasingfilter.

Na de AGC voIgt het anti-aliasingfilter. Dit bestaat uit een tweede-orde

Butterworth laagdoorlaatfilter, dat frequenties boven dl halve

samplefrequentie zoveel mogelijk uit het signaal aoet vlrwijderen, o.

aliasing te voorkomen. Hieraan vooraf gaat nog een passief

hoogdoorlaatfilter van de eerste orde dat een omslagpunt heeft van 160 Hz en

blijkbaar gelijkspanningssprongen aan de uitgang van de AGC moet
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wegfilteren. Van het anti-aliasingfilter kennen we twee varianten, de

unieuwe u van lit.18 (fig. 5-6) en de "oude U van lit.14, 17 en 20 (waarbij we

.oeten opmerken dat de weer stand aan de +-ingang van de opa.p in lit.14

(fig. 5-7) 6.8k moet zijn i.p.v.68k). De nieuwe verschilt Ilechts van de

Dude doordat de componentwaarden verschillen. De versterking is hier 2

i.p.v. 4, het hoogdoorlaatfilter aan de ingang heeft een o.slagpunt van 34

Hz i.p.v. 160 Hz. Het verschil in versterking hier heft preciel het verschil

op in versterking tussen de twee varianten van de ABC. De co.ponentwaarden

in het Uoude" filter geven aanleiding tot de volgende filterpara.eters: de

versterking K=4,09, het omslagpunt is f o = 3203 Hz, en alfa = 1,325.

De nieuwe en de oude variant worden beide in het experiaenteersysteem

opgenomen. De Dude variant wordt geschikt gemaakt voor 6 sa.plefrequenties.

Dat doen we door de weerstanden van 11k (RI9, naar lit,l7l en 6k8 (R21l elk

te vervangen door een serie van zes, zodanig dat daar.ee de zes gewenste

omslagpunten ingesteld kunnen Norden, met behoud van het

Butterworth-karakter van het filter (ook de oorspronkelijke waarden zijn

verdwenen en vervangen door een weerstandspaar waarbij een wat hogere alfa

ontstondl. Dat levert de volgende waarden op:

sallplefreq. R19 R21 oasl.punt alfa R8 ollsl.punt

1. 4,997 kHz 13k 10k 2430 Hz 1,49 6k8 2340 Hz

2. 6,215 kHz 10k 7k5 3199 Hz 1,47 5k6 2842 Hz

3. 7,850 kHz 8k2 6k2 3886 Hz 1,47 4k3 3701 Hz

4. 9,943 kHz 6k8 4k7 4901 Hz 1,41 3k3 4822 Hz

5. 12,43 kHz 5k6 3k9 5928 Hz 1,41 2k7 5895 Hz

6. 15,98 kHz 4k3 3kO 7714 Hz 1,41 2kO 7958 Hz

Tabel 5.2. ~eerstandswaarden anti-aliasingfilter en "bandfilter" voor de 6

sallplefrequenties.

Tevens zullen we nu de co.ponentNaarden van het hoogdoorlaatfilter aan

.oeten passen, omdat de weer stand van 10k anders te groot wordt ten opzichte

van de Neerstandswaarden in het Butterworthfilter en dit de onderlinge

beinvloeding van de twee trappen te groot .aakt. Daarom veranderen we de

waarden naar 0,39 uF en 2k2. Hierbij blijft het omslagpunt ongeveer gelijk:

185 Hz.
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Fig.5-7. Anti-aliasingfilter (lit.14l.

5.5.2.5. ADC.

Aan dit circuit valt weinig te varieren. De geadviseerde AID-converter kin

bijna niet door een indere vervangen worden, omdat de (serielel

com.unicatie tussen AID-converter en SPI000 vol gens een vast protocol moet

verlopen (zie lit.35l. De SPI000 kan niet van dit protocol afwijken, dus

zouden we erg ingewikkelde fratsen uit moeten halen om bv. de data van een

8-bit AID-converter met parallelle uitgang op de juiste manier aan de SPI000

toe te voeren. Selukkig is dit niet nodig, want de aanbevolen ADCOB31 is

goed verkrijgbaar en niet duur (fI6,50l.

De schakelingen vertonen variaties in de manier waarop de ADC0831 zijn

referentiespanning Vref krijgt aangeboden. Deze spanning vertegenwoordigt

het bereik van de A/D-conversie; de gemeten spanning wordt uitgedrukt in

delen van deze waarde. Als de AID-converter een waarde van 39 naar buiten

stuurt, heeft hij een spanning ge.eten van (39/256l.Vref. De signalen die de

AID-converter moet meten varieren rond Vbias, en kunnen liggen tussen OV

en ongeveer 3,5V. Het is de bedoeling dat Vbias, het nulnivo voor de

signalen, op de helft van het bereik ligt, zodat het meest significante bit

van de .eetwaarde van de AID-converter dienst doet als tekenbit. Het is dan

ook gewenst Vbias uit Vref af te leiden, en niet uit de voedingsspanning. In

lit.14, 18 en 20 gebeurt dat ook, in lit.17 niet. Wij zullen het weI doen.

We willen Vref wat onder 5V houden, o.dat we .et het signaal toch niet tot

ian 5 V kunnen komen. De Vref-input heeft een ingangsweerstand van typo 2k4

dus als we 100 Ohm tussen Vref en 5 V zetten krijgen we een

referentiespanning van ongeveer 4,8 V.
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In lit.20 is Vref (en dus ook Vbias) niet afgeleid uit de S V

voedingsspanning van de Apple, laar uit de 12 V voedinglspanning, en wordt

gestabiliseerd let een zenerdiode van 4,7 V. Oldat in onze uitvoering op

Vref nauwelijks storing voorkMa~ hebben wij dit niet gedaan.

In aIle varianten wordt in het sample-and-hold-circuit een condensator van

20 nF toegepast. Deze condensator moet zo groot zijn dat de spanning tijdens

de conversie constant blijft en zo klein dat hij als de schakelaar geopend

is, snel de momentane spanningswaarde van het signaal kan aannemen. Omdat

wij let leerdere samplefrequenties willen werken zullen we nagaan of aan

deze voorMaarden voldaan wordt.

De conversietijd bedraagt 8 klokperiodes (klokfrequentie 150 kHz), of weI 53

usee. 6edurende die tijd mag de spanning op de condensator niet

noelensMaardig varieren, d.w.z. linder dan Vref/256 = 20 mY. Dit

spanningsverloop wordt voornalelijk bepaald door de ingangllekstroom van de

AID-converter, en die is maxilaal 200 nA. Dat betekent dat de

hold-condensator groter eoet zijn dan 0,6 nF.

De hoogste gewenste samplefrequentie is 15,98 kHz. De tijd dat de schakelaar

gesloten is, is daar eaximaal 63 usee - 53 usee = 10 usee. De inwendige

weerstand van de schakelaar (Me gebruiken een 4066) is typo 250 Ohm. Dus om

een redelijke oplaadtijd te krijgen moet de hold-condensator veel kleiner

dan 40 nF zijn. Voor de standaard-samplefrequentie vinden we dat de

hold-condensator veel kleiner dan 4,3 uF zijn. De waarde van 20 nF voldoet

daarvoor dus uitstekend. Omdat we ook met de hoogste samplefrequentie willen

werken, zitten we liever nog wat verder onder 40 nF. Daarom hebben wij een

waarde van 10 nF gekozen.

5.5.3. Timing.

5.5.3.1. Communicatie met 6502 en Apple.

De SP1000 heeft een databusstructuur die compatibel is met die van de 6502.

We kunnen daaro~ de databuslijnen (DBO-7), de tMee adreslijnen (AO, Al) en

de read/write lijn (R/W) direkt doorverbinden met de overeenkoestige lijnen

van de 6502. Ook de interrupt-lijn (IRQ) kan zonder problemen aan de

IRQ-lijn van de 6502 gekoppeld worden. Ais Me de tilingspecificaties van de
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SP1000 (bijlage I pag.B) en de 6502 (lit.36 pag. 15-19) naast elk •• r leggen

zien Me geen problemen, .its Me voor STROBE een goed sign•• l vinden. We

.oeten dus nog een oplossing vinden voor de chipselectlijnen STROBE en CSl,

de CLOCK IN/OUT-lijn, de RESET-lijn en de WAIT-lijn.

De RESET-lijn kan direkt gekoppeld Morden aan de RESET-lijn van de Apple.

Een aparte pOMer-up reset voor de SP1000 heeft geen zin, o.dat de

experi.enteerschakeling vanuit de Apple gevoed Mordt en de Apple zelf al een

pOMer-up reset genereert.

De CLOCK IN/OUT-lijn kan gebruikt Morden om een externe klok van 3,5B MHz

aan de SP1000 toe te voeren, of o. de interne klok van 3,5B MHz naar buiten

te brengen. Dit Mordt bepaald door bit 0 van het control regilter van de

SP1000.

Die interne klok Mordt opgeMekt .et behulp van een kristal v.n 7,16 MHz,

aangesloten op de XTAL IN en XTAL OUT-lijnen. Op de I/O-connector van de

Apple is een 7,16 MHz-kloksign.al beschikbaar, de lijn 7M. Door de

signaalfrequentie met een flipflop door 2 te delen krijgen Me een 3,5B

MHz-signaal, zodat Me kunnen experi.enteren .et een externe klok voor de

SP1000. Er is een Meerstand van 1k2 in serie gezet met de uitgang van de

flipflop. Dit om vernieling van uitgangstrappen te voorko.en als onverhoopt

de SP1000 van externe klok op interne klok zou overgaan (bv. door een

programmafout) en er tMee uitgangen verbonden Morden. De Meerstand is klein

genoeg om het signaal bij nor •• al gebruik niet te storen. Bovengenoemd

gevaar is niet denkbeeldig: vol gens de gegevens zal de SP1000 n. reset zijn

interne klok gebruiken. Weglaten van het kristal is Maarschijnlijk geen

oplossing, Mant het is .aar de vraag of de SP1000 communicatie .et de

.icroprocessor kan hebben als hij geen kloksignaal heeft, en of dan het

controleMoord veranderd kan Morden. Misschien kan het kristal vervangen

Morden door een LC-kringetje of een Meerstand, zodat voor het opstarten een

rUMe klok beschikbaar is, en na verandering van het controleMoord een goede

externe klok. Dit alles moet in een experiment onderzocht Morden.

In bijlage I, pag.B zien Me dat aIle ti.ing van de SP1000 Mordt opgehangen

aan het STROBE-signaal. Het ligt daarom voor de hand STROBE .f te leiden uit

een van de kloksignalen van de 6502, nl. O2 , dat in de 6502

ongeveer dezelfde functie vervult. Nemen we voor STROBE O2 en voor
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CS1 een decodering van de adreslijnen, zodanig dat CS1 laag (aktief) is als

een adres van de SP1000 op de adresbus verschijnt, dan blijkt de timing

grofNeg Nel te kloppen. Ais Ne echter de acht eisen voor de ti.ing van de

SP1000 in biHage 1, pag. 8 nalopen, blijken er bij de punten 2, 4 en :5

problelllen te kunnen optreden.

Punt 2 schriHt een address hold t i lie van 20 nsec. voor, d.N.Z. de

adreslijnen, CS1 en R/W moe ten nog 20 nsec. na het laag Norden van STROBE

(hier O2 ) geldig zijn. Volgens de gegevens van de 6502 (lit.36) zijn

de adressen en R/W echter niet meer geldig na het laag Norden van O2 •

Punt 4 schrijft voor dat data die naar de SP1000 geschreven Norden minstens

280 nsec. v66r het laag Norden van STROBE geldig .oeten zijn. De data

die de 6502 Negzendt zijn geldig (typical) 280 nsec. v66r het laag

Norden van O2 , .aar minimaal slechts 230 nsec. v66r het laag

Norden van O2 •

Punt 5 schrijft voor dat data die naar de SP1000 geschreven Norden nog

minstens 30 nsec. na het laag Norden van STROBE geldig moeten blijven. De

data die de 6502 Negstuurt blijven geldig tot (typical) 30 nsec. na het laag

Norden van O2 , maar minimaal slechts tot 10 nsec. na het laag Norden

van 82 •

Dit alles Nil niet zeggen dat de interface op deze .anier niet kan Nerken,

maar dat er Norst-case-gevallen denkbaar zijn Naarin het fout gaat. We

kijken daarom uit naar andere mogelijke STROBE-signal en.

Voor het WAIT-signaal geldt eenzelfde probleem. Zoals in hst.3.2.2 vermeld

dient de WAIT-lijn om de microprocessor stop te zetten als hij probeert data

uit de SP1000 te lezen of erheen te schrijven terNijl de BUSY-vlag hoog is,

d.N.Z. de SP1000 nog niet klaar is voor datacommunicatie. Dit kan de

datacommunicatie aanzienlijk versnellen, omdat de processor dan niet steeds

de BUSY-vlag hoeft te testen, wat in feite betekent dat een hele rondgang

van de coefficientenbuffers afgeNacht moet worden (zie hst.3.2.1). Een

rondgang duurt een sampleperiode, dus het lezen van 9 para.eters kost

negen sampleperiodes. Dat moet elke frameperiode gebeuren, en er gaan in de

standaardconfiguratie 124 samples in een frame. Dat betekent dat al bijna

104 van de processortijd aan het lezen van de parameters besteed moet

Norden. "et gebruik van WAIT kunnen de 9 parameters direkt na elkaar gelezen

worden, en dat kost dus hoogstens 1 sampleperiode.

De 6502 heeft de RDY-input voor dit soort signalen. Er zijn echter twee
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problemen: de 6502 stopt aIleen door een RDY-signaal als hij data aan het

lezen is. Voor het schrijven van series parameters naar de SPI000

(voor synthese) kan de WAIT-lijn dus niet gebruikt Norden. Verder moet de

RDY-lijn laag Norden v66r O2 hoog Nordt of ten hoogste 100 nsec.

nadat O2 hoog geNorden is. WAIT Nordt echter pas laag maxi.aal 140

nsec. na het hoog worden van STROBE.

Het is in deze configuratie dus niet .ogelijk WAIT te gebruiken. Dat is weI

.ogelijk als we een STROBE-signaal kiezen dat bv. 100 nsec. eerder hoog

wordt dan O2 •

Met de beschrijving van het WAIT-signaal is iets vree.ds aan de hand. De

uitleg over het functioneren van het WAIT-signaal die in Revision A van het

datasheet stond lIit,IS) is in Revision B verdwenen. In de andere literatuur

Hordt de WAIT-lijn nergens gebruikt. Misschien bleek het .echanis.e in de

praktijk niet zo te werken als de bedoeling was, of .isschien wil .en er

niet al te veel de aandacht op vestigen oadat deze lijn slechts .et enkele

processoren goed bruikbaar is. Dit is ook een punt o. experimenteel te

onderzoeken.

De Apple biedt vele mogelijkheden OM te experimenteren .et ti.ingsignalen.

Op de I/O-connector zijn namelijk allerlei signalen beschikbaar, die we

daarvoor kunnen gebruiken. Ze zijn weergegeven in fig. 5-8. De belangrijkste

z i j n:

-0 2 (bij de Apple 00 genoemd).

-0 1 , het andere kloksignaal van de 6502, dat in tegenfase is .et

fl 2 •

-DEVICE SELECT (aktief laag). Deze wordt laag gedurende O2 wanneer

op de adresbus een adres staat dat aan deze I/O-connector is toegewezenj

in ons geval dus een adres van de SPI000. De inverse hiervan is als

STROBE te gebruiken, CSI is dan overbodig (want de adresdecodering heeft

al plaats gevonden) en wordt aan aarde gelegd.

-AIle adreslijnen. Uit de hogere adreslijnen kunnen we door

adresdecodering een chipselectsignaal SELECT (aktief laag) voor de SPI000

genereren, dat in tegenstelling tot DEVICE SELECT synchroon is .et de

adresbus en niet met O2 • Daarom kunnen we het gebruiken in

co.binatie .et Q3.

-Q3. Dit is een asy.~etrisch signaal waarvan de periode de helft is

van die van O2 en 0 1 • Door Q3 te combineren .et
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e. en SELECT Inl. 10. AND Ih) NOR SELECT) kunnen Wlf

een ·vervroegde STROBE" genereren zoals hierboven bedoeld. Daarmee moet

het mogelijk zijn gebruik te maken van het ~AIT-signaal. Me moeten weI

oppassen voor een mogelijke "dip· in dit signaal, omdat Qs hoog

wordt als 0. laag wordt. Dit moeten we nameten met de logic

analyser.

Fig. S-8. Diverse signalen van de Apple en daarvan afgeleide timingsignalen.

Bij de bestudering van lit.14 ontdekten we dat in de Lis'ner 1000 in plaats

van STROBE de CS1-ingang gebruikt wordt. Deze is met DEVICE SELECT verbonden

Igeen inversie nodig) en STROBE is dan overbodig en wordt gemaakt.

Blijkbaar is CS1 dus gelijkwaardig aan STROBE! Dit blijkt op geen enkele

manier uit de gegevens van de SP1000. ~el wordt in de eerste versie van de

SP1000 datasheet Ilit.1S) opgemerkt dat STROBE de snelste toegang tot de

chip mogelijk maakt. Oit is uit de tweede versie verdwenen, vreemd genoeg.

Klopte dit niet? Een interessant punt om te onderzoeken. Daarom zullen we

van de bovengenoemde timing-signalen voor experimenten ook de inverse maken,

en die aan CS1 toevoeren i.p.v. aan STROBE. Dat levert voorlopig zes

timingsignalen voor experimenten op:

1. CS1 = DEVICE SELECT

2. CS1 = 0

STROBE =
STROBE = INVIOEVICE SELECT)
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3. CS1 = 0 STROBE = lINVlDEVICE SELECT» AND '0

4. CS1 = 0 STROBE = lei AND Q3) NOR SELECT

5. CS1 = DEVICE SELECT DR INV(00 ) STROBE = 1

b. CS1 = 1'1 AND Q3) OR SELECT STROBE =

De logische realisatie van deze zes signalen is te zien in fig. 5-10.

Hierbij .oet opge.erkt Morden dat elke logische poort vertragingen

introduceert. Ook de interne logica van de Apple doet dat, zodat diverse

signalen zoals de adreslijnen enigzins vertraagd zijn t.o.v. de

corresponderende signalen op de 6502. We zullen door tests en door .etingen

met de logic analyser proberen vast te stellen Melke van deze signalen niet

voldoen aan de eisen die aan de ti.ing gesteld zijn.

Er zijn nog Mel meer .ogelijkheden voor ti.ingsignalen te bedenken. Voor de

hand liggend en al genoemd is SELECT voor CS1 en '2 voor STROBE. Het

resultaat is analoog aan signaal 1, want DEVICE SELECT = SELECT OR

INV(0 0 ). Het zal zeker Merken, Mant signaal 1 werkt ook lwordt

toegepast in de Lis'ner 1000), en signaal 1 doorloopt lbij de generatie in

de Apple) meer vertragingen dan dit signaal.

Gebruik van een SELECT-signaal aIleen, zoals in lit.17 pag.10-11 wordt

gesuggereerd, is niet .ogelijk, dit voldoet niet aan de timing-eisen 1 en 2

van bijlage I, pag.B.

5.5.3.2. Communicatie .et andere processoren.

Tot nu toe hebben we aIleen gesproken over communicatie tussen de SP1000 en

de 6502-microprocessor. De SP1000 is ook in combinatie .et andere

microprocessoren te gebruiken. Ais we de SP1000 willen toepassen in een

klein en goedkoop hulpmiddel voor gehandicapten zullen we een geschikte

microprocessor daarvoor moeten kiezen. De 6502 is eventueel bruikbaar, .aar

heeft het nadeel dat hij nogal wat extra electronica vergt om te kunnen

functioneren, dat hij nauwelijks I/O-faciliteiten bezit en dat de

instructieset nogal beperkte mogelijkheden biedt. Een voordeel is, dat er

spraakherkenningsprogrammatuur voor de 6502 bestaat. Processoren die wat ons

betreft in aanmerking komen zijn de BOBS, B74B of B751 van Intel, of

familieleden daarvan als de B039 en de B031. Voor al deze processoren zijn

ontwikkelfaciliteiten beschikbaar. Ook de 6B09 van Motorola is een mogelijke
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kandidaat. Met de Intel-processoren hebben we ervaring, zodat deze de

voorkeur genieten.

Eisen die aan de processor gesteld worden:

1. Het communicatieprotocol moet aan te passen zijn aan de SP1000.

2. De processor moet voldoende geheugen kunnen aansturen: minstens 4 kbyte

EPROM voor herkenningsprogramma's, minstens 4 kbyte RAM voor de opslag

van templates, en voor eventuele spraaksynthese nog 8 kbyte EPROM voor

synthesedata.

3. datacommunicatie met de SP1000 en de geheugens moet snel kunnen

plaatsvinden, evenals de uitvoering van berekeningen, zodat de herkenning

van woorden niet buitensporig veel tijd vergt.

4. de processor moet weinig extra electronica nodig hebben om te kunnen

functioneren en voldoende I/O-faciliteiten hebben.

De 8748-familie voldoet zeker aan het vierde punt, maar het tweede en derde

leveren problemen Ope Een processor van deze familie kan 4 kbyte

programmageheugen en 256 byte extern datageheugen aansturen. Voor groter

geheugengebruik moeten bankswitching-technieken toegepast worden. 4 kbyte

datageheugen zouden we dan moeten verdelen over 16 geheugenbanken, en we

hebben dan 4 I/O-lijnen nodig om die banken te kunnen selecteren. We moeten

dan weI oppassen dat het schakelen tussen geheugenbanken de berekeningen

niet te veel vertraagt. De snelheid waarmee berekeningen worden uitgevoerd

zal toch al niet geweldig groot zijn, want de instructieset van de 8748 is

meer op controllertaken dan op rekentaken toegesneden. Wat het eerste punt

betreft: Intel-processoren hebben een eigen busstructuur, waarbij de databus

en het laagste deel van de adresbus via multiplexing gecombineerd ziin. Met

een latch kan een gescheiden adresbus en databus gevormd worden, die

compatibel is met de 6502-bus. Een R/W-signaal is niet aanwezig. Er ziin

twee aparte liinen, READ en WRITE, waaruit echter geen signaal valt te

vormen dat als R/W-signaal dienst kan doen. Het is weI mogeliik hiervoor

een adresliin te nemen. We moeten er dan weI voor zorgen dat er niet

geschreven wordt naar een adres dat overeenkomt met een leesopdracht, anders

ontstaan er busconflicten. WAIT kan niet gebruikt worden, IRQ weI. Voor

STROBE kunnen we een combinatie van READ en WRITE nemen.

Voor de 8751 geldt wat betreft het eerste punt hetzelfde als voor de 8748,

want de busstructuur komt in grote liinen overeen. De 8751 kan 64 kbyte
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progra.mageheugen en 64 kbyte datageheugen aansturen, dus dat il geen

probleem. Ook de instructieset is geschikter (multiply- en

divide-instructies). De 8051 vereist nau~elijks extra electronica, en heeft

veel I/O-faciliteiten.

De 8085 is een ~at Dud ere microprocessor, die dezelfde busstructuur heeft

als de 8748. Hij kan 64 kbyte geheugen aansturen, de instructieset is .inder

geschikt dan die van de 8751 en hij heeft zelf nauwelijks I/O-faciliteiten.

Een ~erkend systeem samenstellen met deze processor vergt nogal wat

electronica.

De 6809 is blijkens opmerkingen in lit.15 en 17 al in co.binatie met de

SP1000 toegepast. De communicatie is hier probleemloos. Voor STROBE kan het

E-signaal van de 6809 toegepast worden. WAIT kan worden gekoppeld aan de

"RDY-input van de 6809. De enige benodigde interface-electronica is een

adresdecodering. 6eheugenaansturing is geen problee., en de

rekencapaciteiten zijn prima. Nadelen zijn het gebrek aan I/O-faciliteiten

en de benodigde extra electronica. Deze processor is eigenlijk te -groot·

voor een systeempje als het onze.

De conclusie zal duidelijk zijn: de 8751 (of een familielid daarvan zoals de

8031 of 8032) lijkt de beste keus. Dat betekent ~el dat de

spraakherkenningsprogramma's vertaald moeten ~orden naar 8051-machinetaal.

5.5.4. Schakeling experimenteersysteem.

Hieronder zullen we, als samenvatting van hst.5.5, de schakeling van het

experimenteersysteem weergeven. Voor de overzichtelijkheid geven ~e eerst

nog een blokschema van het experimenteersysteem, compleet met

keuzemogelijkheden en later te realiseren uitbreidingen, en daarna de

schakeling zelf, opgesplitst in twee delen: de interface tussen SP1000 en

Apple en de analoge ingangs- en uitgangsschakelingen.
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5.6. Conclusies.

We hebben een aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de infor.atie

over de SP1000 nu opgelost en voor een aantal andere proble.en experimenten

bedacht en voorbereid. Dat heeft geresulteerd in bovenstaand

experi.enteersystee•. In het volgende hoofdstuk zullen Ne een aantal

.etingen aan dit experimenteersysteem en een aantal uitgevoerde experimenten

behandelen.
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Hst.6. Metingen en experimenten.

6.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk behandelen we de uitgevoerde .etingen en experimenten. Uit

de grote hoeveelheid ideeen hiervoor moesten we een keuze maken. We Wiren

daarbij gebonden aan een aantal praktische beperkingen. Op de eerste plaats

aoest de hardware gerealiseerd worden, voordat aan enig experimenteren met

het systeem gedacht kon worden. Ook metingen ian de hardware hadden eerste

prioriteit.

Oadat de spraakherkennings-programmatuur eigenlijk een onderzoeksterrein op

zich is, heb ik me daar niet al te veel in verdiept. Het analy5eren,

evalueren en verbeteren van de herkenningssoftware zou op zich al een

afstudeerproject vormen. Voor het realiseren van bv. een spraakherkenner

voor ADL-toepassingen is zo'n onderzoek niet strikt nodig, de herkenning

lijkt let de huidige software al voldoende goed te zijn. Experimenten

waarbij ingegrepen moest worden in de herkenningssoftware heb ik daarom

uitgesteld.

Verder was de spraaksynthesemogelijkheid van de SPI000 geschikter om mee te

experilenteren dan de analyse. Zonder ons ver in de software te verdiepen

konden we spraaksyntheseparameters instellen op de SPI000, en het

resulterende uitgangssignaal bestuderen. Bij de analyse kan men weliswaar

het spraaksignaal op diverse punten van de analoge ingangstrap bekijken,

maar om de verwerking in de SPI000 en de microprocessor te kunnen

bestuderen, of te kunnen afwijken van standaardinstellingen, is een

uitgebreide aanpassing van de software nodig.

De uitgevoerde metingen en experimenten had den dan ook voornamelijk

betrekking op de hardware, de communicatie tussen SPI000 en licroprocessor

en de synthese. Ook op die gebieden zijn de metingen niet voltooid. Dat za]

in het vervolgonderzoek moeten gebeuren.

In hst.6.6 zullen we ideeen voor verder onderzoek opsom.en.

6.2. Synthese.

Het synthese-uitgangssignaal op de lijn DIGITAL OUT hebben we op de
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oscilloscoop en op de logic analyser bekeken. Uit de literatuur weten we dat

het een pulsbreedtegemoduleerd signaal is, waaruit door laagdoorlaatfilteren

het analoge spraaksignaal ontstaat. Het blijkt een vrij co.plex signaal te

zijn, waar op het eerste gezicht geen touw aan vast is te knopen. Bij

laagdoorlaatfiltering ontstaat hieruit een laagfrequent analoog signaal,

waarop nog een restje hoogfrequent signaal gesuperponeerd is.

6.2.1. Versterker en filters.

De versterker is get est door het signaal van een functiegenerator op de

ingang van de koppelcondensator te zetten, waarbij de potentio.eter die de

versterking regelt in de maxi.ale stand stond. Het uitgangssignaal van de

versterker werd op de oscilloscoop bekeken. Voor sinusvormige

ingangsspanningen kleiner dan 0,2 V (top-top) bleek het uitgangssignaal

(ongeveer 4 V top-top) in orde. Daarboven traden voor

ingangssignaalfrequenties tussen 100 en 700 Hz hoogfrequente oscillaties in

het uitgangssignaal op. Een uitgangssignaalsterkte van 2,5 V top-top bleek

meer dan hard genoeg, zodat we ons verder van de oscillaties niets aan

hoeven te trekken.

De oude en de nieuwe variant van het laagdoorlaatfilter zijn beide getest

door ze op DIGITAL OUT aan te sluiten en er de diverse excitatiepulsvormen

doorheen te sturen (zie hst.6.2.2.3). Het signaal op de filteruitgang,

v66r de koppelcondensator, werd op de oscilloscoop bekeken. Het heeft

weinig zin om de filters op een andere manier te vergelijken, omdat aIleen

hun respons op het complexe, digitale, pulsbreedtegemoduleerde signaal van

DIGITAL OUT van belang is. Het bleek dat de onderdrukking van de

hoogfrequente restcomponent voor beide filters vrijwel hetzelfde was. Dit

stemt overeen met de verwachtingen, omdat de filters dezelfde basisstructuur

en bijna gelijke omslagpunten hebben.

WeI bleek het nieuwe filter wat minder afgeronde pulsvor.en te produceren,

de flanken van de pulsen waren steiler en de pieken scherper. Dit is

waarschijnlijk het effekt van de toegevoegde ingangstrap met analoge

schakelaars (zie hst.S.5.1.1), die zorgt dat een nette digitale pulsvorm het

filter ingaat, in plaats van een door overbelasting vervormd TTL-signaal,

zoals bij de oude filtervariant.
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8ij onderstaande experimenten is steeds de oude filtervariant gebruikt,

oldat de nieuwe pas later is gerealiseerd. Het maakt voor de experimenten

tIIeinig verschil.

6.2.2. Experimenten .et parameterinstellingen.

Om te kunnen experimenteren met parameterinstellingen heb ik een klein

program.aatje geschreven waarmee parameters naar het coefficientenbuffer

van de SP1000 gestuurd kunnen worden. Dit programma heet SYNTH1 en is te

vinden op de diskette "Hans.spraakherkenning". Het wordt in ~et

Apple-geheugen geladen op locatie $0320 tot $037C. Het bestalat uit drie

delen: een progralmablok INIT dat zorgt voor initialisatie e[ het

overbrengen van !!n complete set parameters naar het

coefficientenbuffer, een datablok waarin de te verzenden par meters zijn

ondergebracht en een program.ablok INC waarmee een parameter autolatisch

steeds opgehoogd kan worden, zodat we aIle mogelijke waarden voor die

parameter snel kunnen doorlopen. Het programma is geschreven in

6502-machinetaal. Het veronderstelt dat het experimenteersys eel is

aangesloten op I/O-slot 4 van de Aplle. De listing let comme taar voIgt

hieronder.

Progra••ablok INlT voor initiali.atie en ver,enden para.eterret:

adres code mnemonics/operand commentaar

0320 78 SEI jDISABLE PROCESSOR TERRUPT

0321 A200 LDX 10 jRESISTER X (TELLER) OP 0

0323 A9C4 LDA I$C4 jCONTROLEWOORD IN AC L1MULATOR

0325 8DCOCO STA SCOCO ;ZEND NAAR CONTROL R SISTER

0328 ADCOCO LDA SCOCO ;LEES STATUSREGISTER

0328 30FB 8MI $0328 ;BUSY-VLAS AL LAAG?

032D A900 LDA 1$00 ;PARAMETERINDEX 0 IV~DR K•• l

032F 8DC1CO STA SCOC1 ;NAAR PARAMETERADRES ESISTER

0332 8D5003 LDA S0350,X ;LEES .AARDE IN TABE~
0335 8DC2CO STA SCOC2 ;STUUR WAARDE NAAR D TA IN REG.

0338 E8 INX ;VERHOOG X

0339 ADCOCO LDA SCOCO ;LEES STATUS

033C 30F8 8MI S0339 ;BUSY-VLAS AL LAAG?



-106-

033E EOOF CPX UOF ;VERGELIJK X MET 15

0340 DOFO BNE $0332 ;X IS AL IS? DAN KLA AR

0342 58 CLI ;ENABLE INTERRUPT

0343 60 RTS ;RETURN FROM SUBROUT INE

De tabel .et parameterwaarden lingevuld zijn enige standaardwaarden):

0350 $00

0351 $00

0352 $00

0353 $00

0354 $00

0355 .00

0356 $00

0357 $00

0358 .00

0359 $00

035A $76

035B $68

035C $13

035D $00

035E $08

035F $00

Progra.mablok INC

parameter T1>:

;K 10

;K.
;K.
;K 7

; K.

;Ks

;K.
; K;s

; Kz

;EXTYP: Xlii Xli 0

;EXCAI1P: 0110 1000

; T1: 19 1500 HZ PIlC H)

; T2: 0 INI ET 6EBRUIK T>

; SR: 8 110 KHZ SAMPLE RATE)

; 0 INlET SEBRUIKT>

voor het automatisch ophogen van een parameter Ihier de

0360 202003 JSR $0320 ;CALL INITIALISATIER OUTINE

0363 78 SEI ;DISABLE INTERRUPTS

0364 A214 LDX 1$13 ;HUIDIGE WAARDE Tl <19 : 500 HZ)

0366 A90C LDA UOC ;INDEX VOOR PARAI1ETE R Tl

0368 BDCICO STA $COCI ;NAAR ADRESREGISTER

036B 8EC2CO STX .COC2 ;REG. X NAAR DATA IN RES.

036E E8 INX ;VERHOOG X

036F ADCOCO LDA $COCO ;LEES STATUS

0372 30FB BI11 $036F ;BUSY-VLAG AL LAAG?

0374 A9FF LDA UFF ;WAARDE VOOR 0,16 SE C.
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;WACHT 0,16 SEC.

;N06 EEN KEER

Deze subroutine is oneindig en kan aIleen door een reset onderbroken worden.

In deze vor. verhoogt de subroutine steeds T1 (pitch), zodat een dalende

toon ontstaat. Om een andere parameter te varieren wordt de index (het

nUlmer, tussen $00 en fOE, $ betekent hexadecilale notatie) van deze

parameter op geheugenplaats $0367 gezet.

6.2.2.1. SA"PLE RATE.

De parameter SA"PLE RATE (bits 5-0 van register SR) bepaalt de

salplefrequentie. Bij herkenning bepaalt hij hoeveel keer per seconde een

sample van het binnenkomende signaal wordt genolen, bij synthese hoeveel

keer per seconde een sample gegenereerd wordt. De waarde van de paraleter

SA"PLE RATE (tussen 0 en 63) geeft aan hoeveel klokperiodes er gewacht wordt

tussen de afhandeling van elke traliefiltertrap. Dat betekent dat een

bepaalde waarde bij synthese tot een andere samplefrequentie aanleiding

geeft dan bij herkenning, want bij synthese worden 10 filtertrappen gebruikt

en bij herkenning slechts 8. Dit kOlt tot uitdrukking in de forlules die het

verband geven tussen de waarde n van SA"PLE RATE en de samplefrequentie

f., en andersom (bijlage I p.6 resp. lit.17 p.9). In die formules

kunnen we zien dat de SP1000 28 klokperiodes nodig heeft voor de afhandeling

van een filtertrap, zowel bij herkenning als bij synthese.

Het verband is als voIgt:

f c

f. = ----------
(28 + n) .•

Hierbij is f c de klokfrequentie van de SP1000 (3,579545 "Hz), n de

waarde van SAMPLE RATE en m het aantal filtertrappen: 8 voor herkenning, 10

voor synthese.

We hebben deze forlules geverifieerd voor enkele waarden van SAMPLE RATE.

f. is niet direkt meetbaar in synthese, daarol hebben we deze meting

gedaan door T1 een bepaalde waarde te geven en de frequentie van de

opgewekte toon voor enkele waarden n van SAMPLE RATE te met en op de
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oscilloscoop. De waarde van Tl was 19 ($13), wat betekent dat de opgewekte

toonhoogte gelijk was aan de samplefrequentie gedeeld door 20 (zie

hst.6.2.2.4). Voor n = 8 (berekende samplefrequentie 9945 Hz) bleek de

toonhoogte ongeveer 500 Hz te zijn, voor n = 30 (SR = SIE, f. berekend

als 6172 Hz) bleek de toonhoogte ongeveer 310 Hz, voor n = 0 (f. =

12784 Hz) Nerd de toonhoogte ongeveer 625 Hz. Dit klopt dus alle.aal. In

herkenning is f. weI direkt meetbaar, nl. als de frequentie van het

signaal op ADCCE, dat de sampleschakelaar stuurt. Voor de waarde van n = 44

(standaardinstelling, berekende samplefrequentie 6,21 kHz) bleek inderdaad

de juiste samplefrequentie op ADCCE aanwezig.

De parameter EXCITATION AMPLITUDE bepaalt de amplitude van het

excitatiesignaal. De 8 bits zijn verdeeld over drie velden: SI6N (bit 7),

EXPONENT (bits 6-3) en MANTISSA (bits 2-0).

De waarde wordt dus uitgedrukt in een .acht van 2, in een soort

floating-point notatie. Het SIGN-bit wordt aIleen gebruikt in de CONSTANT

FULL SCALE-mode van EXCITATION TYPE (zie onder), verder is de waarde altijd

positief.

Het gebruik van EXCAMP kan bij terugkoppeling naar de gebruiker van nut

zijn.

We hebben let behulp van het programmablok INIT enkele karakteristieke

waarden voor EXCAMP uitgeprobeerd. De excitatiepulsamplitude werd daarbij op

de uitgang van het laagdoorlaatfilter gemeten met een oscilloscoop. Voor

EXTYP namen we 76, d.w.z. pulstype 7 en post filter gain 6. De .eetwaarden

zij weergegeven in tabel 6.1.

We zien dat de pulsamplitudes zich inderdaad verhouden als volgens de

floating-point notatie uitgeschreven waarden. Tevens blijkt dat voor de

negatieve waarde eenvoudig de pulsvorm omgekeerd wordt. Voor amplitudes iets

groter dan 1 V (EXAMP leer dan 70) treedt een soort overflow op: de top van

de puIs komt dan niet hoger te liggen, aaar schuift helemaal nair beneden

op, zodat het lijkt of het signaal als een harmonica in elkaar gedrukt is.

Waarschijnlijk is dit het gevolg van overflow bij de berekening van het

uitgangssignaal van het traliefilter. De pulsbreedtemodulator krijgt dan

plotseling de uiterste negatieve waarde binnen, in plaits van de hoogste

positieve. Verhogen we EXCAMP nog verder, dan kan het verschijnsel zelfs
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twee of drie keer binnen dezelfde excitatiepuls optreden.

EXCAMP

Hex binair decilllaal pulsamplitude

SOO 0 0000 000 +1,00.20 0,00 V

S07 0 0000 111 +1,88.20 0,00 V

S44 0 1000 100 +1,50.2- 0,03 V

SbF 0 1101 111 +1,88.2 13 1,00 V

S70 0 111O 000 +1,00.2 14 l,Ob V

S71 0 111O 001 +1,13.2 14 overflow

S7F 0 1111 111 +l,88.2 11S overflow

SCF 1 1101 111 -1,88.2 13 1,00 V, negatief

SFF 1 1111 111 -l,88.2 u1 overflow, negatief

Tabel b.1. Excitatiepulsamplitude als functie van EXCA"P.

Als we EXCAMP met het programmablok INC voortdurend laten verhogen, horen we

de toon aanzwellen, om dan plotseling (bij het bereiken van de overflow)

over te gaan in een luid geratel. Dan verdwijnt hij, en zwelt weer aan

(negatieve gebied), om weer over te gaan in geratel. Vervolgens begint het

opnieuw.

b.2.2.3. EXTYP.

De parameter EXTYP bestaat uit twee velden: EXCITATION TYPE (bits 6-4) en

POST FILTER GAIN (bits 2-0).

EXCITATION TYPE dient om het soort excitatiesignaal in te stellen. Uit

hst.2.2.2 weten we dat dit signaal uit ruis of uit een pulstrein bestaat.

Bij de SP1000 kunnen we kiezen uit 8 aogelijkheden: ruis, vijf verschillende

pulsvor.en, geen excitatie, en een toestand waarbij een ·constant full

scaleN-excitatiesignaal wordt gegenereerd, in feite een soort offset, die

door variatie van de EXCAMP-parameter gemoduleerd wordt. Op die aanier kan

men zelf excitatiepulsen definieren. We hebben deze excitatiesignalen

bekeken door de betreffende codes naar EXTYP te sturen met het program.ablok

INIT. De LPC-parameters werden allemaal op 0 gezet; dit reduceert het filter

tot een nulde-orde-filter, oftewel een doorverbinding zonder meer. We
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krijgen op de uitgang dus de ongefilterde excitatiepulsvorllen. Parameter Tl

Nas hier 49 (pulsfrequentie 200 Hz). De andere paralleters kregen

standaardinstellingen. De pulsvormen werden met een oscilloscoop gemeten op

de uitgang van het laagdoorlaatfilter, v66r de koppelcondensator.

Voor EXTYP = 0 (excitation not used) werd inderdaad geen signaal gemeten.

EXTYP = 1 (constant full scale) leverde ook geen signaal op, want we pasten

geen modulatie toe. Voor EXTYP = 2 (unvoiced) zien we een ruissignaal van

ongeveer 1 V top-top. De overige vijf geven vijf verschillende pulsvorllen

(Voiced I till 5), die in fig. 6-1 te zien zijn.

I.

I.

wino I

•~ .. •I. ""

I
10 ....t

I.

o.

,.

yotc.r.: D \

YUiC.f~'"

•I. "'"

I.

I.....s

Fig. 6-1. De vijf excitatiepulsvorllen (voiced 1 tim 5).

Het verschil tussen de vijf pulsvormen is ook duidelijk hoorbaar (volgens de

literatuur (bv. lit.2 p.177) doet de exacte pulsvorm er niet zoveel toe,

aIleen het spectrum ervan speelt een roll. Voiced 2 klinkt bijvoorbeeld veel

lIinder scherp dan Voiced 1. Voiced 3 klinkt nog doffer. Blijkbaar kan bij

synthese de klankkleur van het excitatiesignaal worden gekozen, by. om

verschillen in de klankkleur van het stembandsignaal tussen personen op te

kunnen vangen. Het pulstype kan ook zodanig worden gekozen dat de

verstaanbaarheid optilaal is. De vor. en de lengte van de excitatiepulsen

komen in elk geval goed overeen met de voorstellingen van de pulsvorm van

het stembandsignaal die we in de literatuur gevonden hebben (lit.1 p.192,

lit.2 p.177, lit.3 p.l04).

De POST FILTER GAIN parameter bepaalt welke 8 bits van de nominale 16 bit

output van het synthesefilter naar de D/A-converter gestuurd worden. PFG kan
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~aarden van 0 tot 7 aannemen; voor PFG = 0 is de versterking het kleinst,

d.w.z. de B lIIeest significante bits ~orden naar de DAC gestuurd. Voor PFG =
1 ~ordt het lIIeest significante bit ~eggelaten en ~orden de volgende B bits

naar de DAC gestuurd. Dit is te vergelijken met een verlllenigvuldiging filet 2

(modulo 256) • Voor PFG = 7 hebben ~e dus een verschuiving over 7 bits of weI

een ver.enigvuldiging filet 27 • Het zal duidelijk zijn dat ~e PFG niet

~illekeurig kunnen kiezen, bij te grote PFG treedt overflo~ op, ~at

resulteert in ernstige signaalvervorming. PFG is een parameter die vast

~ordt ingesteld op een bepaalde waarde. Ook voor PFG hebben we filet INIT de

diverse ~aarden uitgetest, op dezelfde fIIanier als onder 6.2.2.2 beschreven.

Met een instelling van EXCITATION TYPE op 7 en EXAMP op 6F von den ~e de

volgende excitatiepulsafllplitudes:

EXTYP PFG pulsamplitude

$70 0 0,02 V

$71 1 0,03 V

$72 2 0,06 V

$73 3 0,12 V

$74 4 0,24 V

$75 5 0,49 V

$76 6 1,0 V

$77 7 1,2 V

Tabel 6.2. Excitatiepulsa.plitude als functie van POST FILTER GAIN.

We zien dat POST FILTER GAIN inderdaad voldoet aan bovenstaande

olllschrijving. De ~aarde bij PFG = ° is ~aarschijnlijk een gevolg van

lIIeetonnau~keurigheid: erg klein signaal. De ~aarde voor PFG = 7 is blijkbaar

veroorzaakt door overflow, in dit geval op een andere fIIanier dan bij EXCAMP,

~ant hier treedt geen harmonica-effect op. Waarschijnlijk gaan ~e hier over

de begrenzingen van de fIIogelijkheden van de puisbreedtelllodulator.

De ~aarden van POST FILTER GAIN noch van EXCAMP beinvloeden de absolute

hoeveelheid hoogfrequent restsignaal op de uitgang Yin het filter. Die is

namelijk een gevolg van het bemonsterde karakter van het signaal, en enkel

afhankelijk van de safllplefrequentie en het laagdoorlaatfilter ain de

uitgang. Het is weI zaak PFG en EXCAMP zo in te stellen dat die

hoogfrequente component relatief zwak is. Met de gekozen
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standaardwaarden PFB = 6 en EXCAMP = 68 is dat in orde.

6.2.2.4. T1 en T2.

T1 en T2 zijn tiler-registers. In feite tellen ze sampleperiodes af. Het is

logelijk een interrupt te laten genereren als deze tilers tot 0 zijn

afgeteld.

Tl wordt gebruikt om het aantal samples in een frale vast te leggen. Voor

herkenning heeft T1 een vaste waarde (in de standaardconfiguratie 123), bij

synthese is de fraleperiode gelijk aan de pulsperiode (pitch synchronous

synthesis, hst.4.5) en bepaalt T1 de toonhoogte van het

excitatiepulssignaal. Met Tl kunnen we dus tonen van verschillende hoogten

genereren, die eventueel voor terugkoppeling naar de gebruiker van het

spraakherkenningssystee. gebruikt kunnen worden (zie hst.5.2.1).

T2 wordt bij synthese niet gebruikt. Bij herkenning bepaalt T2 het aantal

spraaksamples in de gain period, d.w.z. de periode van het aanpassen van de

versterking van de ABC.

Tl hebben we gebruikt in onze experimenten met de syntheseparameters en let

de timing. Voor de timing-experimenten maakten we gebruik van het programma

SYNTH1, waarmee Tl doorlopend werd verhoogd. Hiermee wordt een voortdurend

dalende toon epgewekt. Hiermee konden we vaststellen dat de communicatie

tussen Apple en SPI000 inderdaad goed functioneerde. Als de dataoverdracht

een keer zou falen, zouden we dat direkt horen.

Voorts hebben we enkele waarden voor Tl ingevoerd en let de oscilloscoop de

frequentie van het uitgangssignaal bepaald. SAMPLE RATE was hier 8, wat een

samplefrequentie van 9945 Hz oplevert. Verder was EXTYP = $76 en EXAMP =

$68. De leetwaarden zijn weergegeven in tabel 6.3.

We kunnen hieruit concluderen dat voor de pulsfrequentie f geldt:

f.

f = ------

Tl + 1

waarbij f. de samplefrequentie is. Verder zien we dat veor T1=O de

waarde 256 moet worden ingevuld. De hoogste frequentie die we aldus op
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kunnen wekken is 6,35 kHz (de helft van de hoogste samplefrequentie voor

synthese), de laagste is 15,3 Hz (laagste salplefrequentie gedeeld door

257).

Tl ge~eten pulsfrequentie

° 38,9 Hz

1 5,00 kHz

2 3,33 kHz

3 2,50 kHz

4 2,00 kHz

9 1,00 kHz

19 ($13) 500 Hz

99 ($63) 100 Hz

199 ($C7) 50 Hz

255 ($FF) 39,3 Hz

Tabel 6.3. Excitatiepulsfrequentie als functie van Tl.

We zien dat vooral voor lage frequenties de pulsfrequentie vrij nauHkeurig

ingesteld kan worden. Dat moet ook, want de pulsfrequentie is de grondtoon

van het spraaksignaal en die ligt meestal zo rond de 100 Hz.

Voor de leeste experimenten hebben we gebruik gemaakt van een standaardtoon

van 500 Hz (SR = 8, Tl = $13).

6.2.2.5. K-parameters.

Voor de LPC-coefficienten (K-parameters) hebben we enkel wat

willekeurige waarden ingesteld, er zijn geen echte metingen verricht. Het

bleek dat verandering van de K-parameters inderdaad effekt had op de

klankkleur van de toon die we met de excitatiepulsen opwekten. Tevens bleken

er instabiliteiten op te treden bij de grootste negatieve waarden van de

K-para.eters: $89 tIm $80. Het synthesefilter begon dan eigenmachtig

allerlei vreemde dingen te doen. Dit is inderdaad mogelijk, want het

synthesefilter heeft een infinite impulse response-structuur (IIR, zie

hst.4.3). Volgens hun definities kunnen de K-parameters niet tot

instabiliteiten aanleiding geven, maar aangezien He aan de uiterste grens

van hun gedefinieerde bereik zitten kunnen er door afrondingen bij
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berekeningen in het filter e.d. weI degelijk instabiliteiten ontstaan, die

zich vervolgens tot in het oneindige voortplanten.

Het zou een leuk experiment zijn om LPC-coefficienten die we bij

spraakanalyse verkregen hebben aan het filter toe te voeren. Dit kan veel

duidelijk maken over zowel de analyse als de synthese. Het vereist weI weer

aanpassing van software.

6.3. Analyse.

De metingen aan de analyseschakeling vonden op de volgende wijze plaats. Na

opbouw van de eerste versie van de ·oude" schakeling (inclusief aanpassing

voor 6 samplefrequenties en omschakeling

banddoorlaatkarakter/hoogdoorlaatkarakterl zou de totale schakeling op

juiste werking worden gecontroleerd en worden doorgeleten. Daarbij zouden de

frequentiekarakteristieken van de schakeling (voor de 6 frequenties, zowel

hoog- als banddoorlaatkarakter) en de versterkingsfactoren van de ABC

geleten worden. Daarna zou het geheel aan de Apple gekoppeld worden en zou

de juiste werking van de cOlbinatie SP1000, AID-converter en AGC worden

geverifieerd. Tenslotte zouden experilenten worden uitgevoerd let het

veranderen van de salplefrequenties e.d. Zoals al opgemerkt is dat laatste

nog niet gebeurd. WeI is een tweede versie van de analoge inputschakeling

gebouwd (de 8 nieuwe"), die gedeeltelijk get est is. Verder zijn door allerlei

olstandigheden (wijzigingen van de schakeling, het achteraf gebleken

optreden van storingen etc.) nogal wat letingen waardeloos geworden. We

zullen hieronder aIleen die meetresultaten weergeven die nu nog zin hebben.

Er blijft een aantal letingen over dat nog (opnieuw) gedaan loet worden; dit

zal in het vervolgonderzoek moeten gebeuren.

6.3.1. Metingen aan de filters.

Bij het uitvoeren van metingen aan de filters hebben we te laken let voor b

frequenties omschakelbare omslagpunten en een omschakeling van ~~n

filtertrap van laagdoorlaat- naar hoogdoorlaatkarakter. Ne kunnen dus een

aardige hoeveelheid letingen verrichten. Dat hadden we ook al gedaan, toen

we de storingen via Vbias ontdekten: de filterkarakteristieken bleken te

verschillen voor verschillende signaalsterktes, zodat de letingen goeddeels

waardeloos waren. Het is gewenst de belangrijkste letingen over te doen.
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Fig. 6-2. 6ewenste filterkarakteristieken, voor ·banddoorlaatvorm" en

Mhoogdoorlaatvorm", voor 6 samplefrequenties.

Hoe de gewenste filterkarakteristieken voor de ingangsschakeling eruit

aoeten zien hebben we gedeeltelijk al in hst.3 en 5 besproken. Kort gezegd

komt het hierop neer:

In banddoorlaatvora:

-tweede-orde hoogdoorlaatfilter dempt frequenties beneden 250 Hz aet -12

dB/oct., -3 dB-punt op 250 Hz.

-derde-orde laagdoorlaatfilter dempt frequenties boven de halve

samplefrequentie (instelbaarl aet -18 dB/oct., -6 dB-punt op halve

sa~plefrequentie.

In hoogdoorlaatvorm:

-eerste-orde hoogdoorlaatfilter dempt frequenties beneden 2260 Hz aet -6

dB/oct., -3 dB-punt op 2260 Hz.
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-tweede-orde hoogdoorlaatfilter de.pt frRquenties beneden 250 Hz .et nog

eens -12 dB/oct. (dus netto -18 dB/oct.), -3 dB-punt op 250 Hz

-tweede-orde laagdoorlaatfilter dempt frequenties boven de halve

sa.plefrequentie (instelbaar) .et -12 dB/oct., -3 dB-punt op halve

samplefrequentie.

De gewenste karakteristieken zijn weergegeven in fig. 6-2. De gedane

.etingen ste.den grofweg weI overeen .et de gewenste waarden, .aar

vertoonden zulke rare afwijkingen dat het weinig zin heeft ze hier weer te

geven. Zoals gezegd zullen de exacte .etingen .oeten worden overgedaan, nu

de storing door Vbias verholpen is.

Omdat de Nnieuwe" ingangsschakeling pas vrij laat in het onderzoek is

gerealiseerd, zijn hieraan geen filter~etingen .eer verricht. Omdat de

filterstructuren gelijk zijn, zijn er geen grote verschillen te verwachten

.et het oude filter in de overeenko.stige configuratie. In het

vervolgonderzoek kan ook deze .eting alsnog uitgevoerd worden.

6.3.2. "etingen aan AGC

De versterkingsfactoren van de AGC werden ge.eten door aan de

.icrofooningang met een toongenerator een sinus aan te bieden van een

frequentie die nauwelijks door het filter verzwakt wordt (rond 1000 Hz

.eestal). De drie digitale ingangen van de AGC werden 0 of 1 gemaakt, in

elke aogelijke combinatie. De uitgangssignaalsterkte op de uitgang van de

AGC (pin 14 van het opamp-IC L"324) werd gemeten en vergeleken .et de

ingangssignaalsterkte op de microfooningang. Omdat de ingangssignaalsterkte

constant Nerd gehouden tijdens de .eting zou de eerste filtertrap enkel een

constante versterking veroorzaken, .aar verder geen invloed hebben op de

.eting.

Van de "oudeN AGC, waarin nog geen verbeteringen waren aangebracht, bleek

bij de eerste .etingen niet zoveel te kloppen. De versterkingsfactoren

bleken tot lOX af te wijken van de bedoelde waarden, en bleken bovendien

afhankelijk te zijn van de signaalsterkte in deze trap: hoe groter de

signaalsterkte, des te kleiner de versterkingsfactoren. Dit laatste bleek

veroorzaakt te worden door de (haast onmeetbare) aanwezigheid van signaal op

de Vbias-lijn. Wanneer deze lijn aan een "harde" spanning werd gelegd, nl.

door er een spanningsbron op aan te sluiten, verdween dit verschijnsel.
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Blijkbaar bezat deze lijn een te hoge impedantie naar de echte aarde oa goed

als signaalaarde dienst te kunnen doen. Zoals in hst.5.5.2.2 is veraeld werd

dit opgelost door een opa.p als spanningsvolger tussen spanningsdeler en

Vbias-lijn op te nemen. De versterkingsfactoren bleken daarna redelijk

onafhankelijk van de signaalsterkte.

We aogen hieruit niet concluderen dat de AGC in de Lis'ner 1000 (die

ongeveer gelijk is aan de Doude D AGC) slecht zal werkenj in ons

experimenteersysteea wordt de Vbias-lijn waarschijnlijk erger gestoord oadat

wij de RC-combinatie v66r het anti-aliasingfilter veranderd hebben; we

hebben de iapedantie hiervan naar de lijn Vbias vee I kleiner geaaakt (zie

hst.5.5.2.4).

De versterkingsfactoren bleken nu nog wat afwijkende waarden te hebben. Door

gebruik van andere analoge schakelaars en herberekening van de benodigde

weerstandswaarden (zie hst.5.5.2.3) konden de versterkingsfactoren verbeterd

worden. De gemeten waarden zijn te zien in tabel 6.4. Deze zijn geaeten op

de uitgang van het anti-aliasingfilter (pin 14 opaap) aet een ingangssignaal

van 0,80 mV en 700 Hz op de microfooningang. Uit de 8 coabinaties van

digitale inputlijnen kunnen we voor elke trap vieraaal de versterking

berekenen.

GAIN24 GAIN12 GAIN6 uitgangs- verst. verst. verst.

spanning BAIN6 GAIN12 GAIN24

° ° ° 6,29 mV

° ° 1 12,56 aV 1,997

° 1 ° 25,55 aV 4,062

° 1 1 50,90 aV 1,992 4,053

1 ° ° 102,06 aV 16,226

1 ° 1 203,3 aV 1,992 16,186

1 1 ° 416,6 aV 4,082 16,305

1 1 1 840,5 .V 2,018 4,134 16,513

6emiddelde versterkingsfactoren 2,000 4,083 16,308

label 6.4. Versterkingsfactoren verbeterde floude fl AGC

Het blijkt dat bij grotere signalen de versterking groter wordt (bij de

kleinste signaalwaarde ook, maar dat laatste is waarschijnlijk een gevolg
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van een .eetfout). Het lijkt er op dat er toch nog ergens een Itorende

terugkoppeling optreedt, .aar de variatie is vrij klein (.inder dan 1,3% van

gemiddelde). De gemiddelde versterkingen wijken iets af van de berekende

versterkingen uit tabel 5.1, •. n. BAIN12 is groter dan verNacht, nl.2,5%.

Dit is echter nauwelijks te vermijden, door onnauwkeurigheden in

componentwaarden etc. O. de versterking nog te verbeteren zouden we gebruik

.oeten .aken van precisieweerstanden of uitgezochte weerstanden, iets wat in

een goedkoop, klein apparaatje toch niet haalbaar is.

Omdat we de belangrijkste component voor de nnieuwe· ABC pas binnen kregen

vlak voordat ik aan .ijn afstudeerverslag zou beginnen, hebben we hiermee

nog geen uitgebreide tests kunnen uitvoeren. Ik heb de nieuwe variant in de

experimenteerschakeling ingebouwd, en heb daarna nogal wat tijd moeten

besteden aan het bestrijden van storingen. Voor een groot deel werden die

veroorzaakt door de Apple: hoogfrequente stoorsignalen van enkele ~Hz. De

.eeste storing is nu verdwenen, .aar de nieuwe variant heeft er nog steeds

enigzins last van, zoals blijkt uit onderstaande .etingen (fig. 6-3). De

storingen komen al op de eerste filtertrap binnen en worden steeds verder

versterkt. Waarschijnlijk is afscherming van de schakeling een afdoende

oplossing. De karakteristieken van de nieuwe AGC hebben we daarna niet .eer

afzonderlijk gemeten, we hebben direkt de werking bij aansluiting op de

Apple ge.eten en vergeleken met de werking van de oude ABC (zie hst.6.3.4).

6.3.3. AID-converter

De AID-converter plus sampleschakelaar is allereerst los uitgetest door een

blokgolf van 150 kHz op ADCCLK te zetten, en een blokgolf van 8 kHz op

ADCCE. De uitgang ADCDATA kan dan op de oscilloscoop bekeken worden. Ais het

ingangssignaal een constante spanning is, kan de seriele code bekeken

worden. Deze bestaat uit 9 bits, waarvan het eerste altijd een 0 is

(startbit). Het meest significante bit van de meetwaarde is dus het tweede

bit. Dit bit wordt in ons geval als een tekenbit beschouwd: = positief, 0

= negatief. We hebben allereerst de noude" variant van Vbias

(voedingsspanning door 2 gedeeld) op de ingang gezet. Dat gaf een outputcode

van 0 1000 0011, of weI +3. We willen echter dat Vbias een output 0 geeft;

Vbias vormt na.elijk de signaalaarde. Daarom maken we een nieuwe Vbias, door

hem niet af te leiden van de voedingsspanning maar van Vref. Dit hebben we
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geprobeerd: het bleek inderdaad een outputcode van 0 1000 0000 op te

leveren, of Mel O. In de experimenteerschakeling Mordt VbiiS = Vref/2.

6.3.4. Werking AGC in combinatie met SP1000

Zoals gezegd hebben Me de Merking Vin de tMee varianten Vin de AGC getest

bij aansluiting op de Apple, dus terwijl de SP1000 werkte, en de versterking

regelde. Dit gebeurde door het uitgangssignaal op pin 14 van de LM324 (de

uitgang van het anti-aliasingfilter) te meten terwijl het ingangssignaal van

l,B kHz op de microfooningang steeds verder opgevoerd werd. I,B kHz ligt in

het afvallende deel van de overdrachtskarakteristiek. Dat heeft het voordeel

dat de totale versterking van de schakeling iets minder groot is, waardoor

we met Mat grotere ingangssignalen kunnen werken (dat levert een wat betere

signaal-ruisverhouding). We hebben de positieve piekwaarden van deze

spanningen gemeten (de versterking wordt door de SP1000 bijgeregeld aan de

hand van de piekwaarden). Wanneer we voor een groot aantal meetpunten de

ingangs- en uitgangsspanningen logarithmisch tegen elkaar uitzetten krijgen

we een zaagtand-achtige karakteristiek (fig. 6-3).

De regeling van de AGC door de SP1000 werkt dus prima: de ingangsspanning

voor de AID-converter wordt keurig tussen 0,25 V (top) en 0,5 V (top)

gehouden over een wijd ingangsspanningsbereik: ongeveer 1 mV tot 100 mV. 20

kan men met een eenvoudige AID-converter signalen uit een groot dynamisch

bereik omzetten met een vrij con stante relatieve quantisatiefout. We hebben

de karakteristiek zOMel voor de ·oude" als voor de ·nieuwe" opgenomen, de

·oude" in hoogdoorlaat-configuratie voor de standaard-samplefrequentie.
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Uit fig. 6-3 kunnen we nDg een aantal cDnclusies trekken:

-Bij grDte versterkingen zien we het verschijnsel Dptreden dat bij de

inputwaarden aan de grens van twee versterkingsbereiken de versterking

heen en weer gaat springen tussen de twee bereiken: een teken dat de ruis

hier relatief grDDt is. Die ruis, waarvan de nieuwe Ichakeling blijkbaar

.eer last heeft, bestaat gedeeltelijk uit stDring afkD.stig van de Apple.

Bij de nieuwe schakeling treedt hysterese Dp bij het schakelen tussen de

bereiken, een teken dat er ergens Dngewenste terugkDppeling plaatsvindt.

-er zijn minimale en maximale ingangs- en uitgangsspinningen vast te

stellen waarbinnen het inputsignaal .Det liggen Dm nDg gDed geanalyseerd

te kunnen wDrden. VDDr de Dude ABC is het minimum Dngeveer 1 .V (tDp) en

het maximum 250 mV (tDp), VDDr de nieuwe 2 mV (vanwege de nu aanwezige

stDring) resp. 300 .V

-het is uit deze grafieken .Deilijk vast te stellen hDe gDed de

lineariteit van de versterking is, .aar geen van beide vertDDnt

Dpzienbarende afwijkingen. WeI is te zien dat bij erg kleine

ingangsspanningen de ruis prDblemen geeft. Een eerste aanbeveling is dan

DDk Dm gaatregelen tegen de stDring dDDr de Apple te nemen, by. dDDr de

schakeling af te scher.en.

6.4. Timing.

ZDais gezegd heb ik de experi.enten die een ingreep in de sDftware vereisten

in eerste instantie (en naar later bleek, definitief) Dvergeslagen. De

experimenten .et het gebruik van een externe klDk en die met het

WAIT-signail mDeten dus nDg gebeuren.

WeI zijn metingen uitgevDerd aan de diverse signalen die uit de Apple kDmen,

en aan de timingsignalen die we daaruit .et Dnze interfaceschakeling hebben

gecDnstrueerd. Deze metingen zijn uitgevDerd .et de DDlch LAM 1650 IDgic

analyzer. Daarbij bleek Dnder andere dat het signaal van 3,58 MHz, dat wij

dDDr frequentiedeling uit het 7.16 MHz-signaal van de Apple verkregen, in

Drde was. Verder bleek dat het signaal (~l AND Q~) geen dips

vertDDnt, in tegenstelling tDt wat werd gevreesd. We kunnen dit signaal dus

inderdaad gebruiken VDDr de generatie Yin het ·vervrDegde STROBE-signaal".

Verder bleken de diverse signalen aanzienlijk beter dan in de literatuur
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(lit.36, 37) Nerd vermeld. De verwachte timingproblemen in verband met het

ongeldig worden van de data- en adresbus kunnen dan ook in deze configuratie

niet optreden. Dit is voor een groot deel te danken of te Mijten aan het

bufferen van data- en adresbus in de Apple, waardoor deze piS veel later

veranderen dan vol gens de specificaties van de 6502 zou gebeuren. De gemeten

signalen zijn weergegeven in fig. 6-4. Ook is de adresbus al minstens 330

nsec. v66r het laag worden van 8z beschikbaar. Met het gebruik

van buffers in de data- en de adresbus is com.uncatie tussen de 6502 en de

SP1000 dus altijd mogelijk. We kunnen hier echter niet uit concluderen dat

het zonder buffers ook altijd kan. Verder zien we dat het voor kritische

timingsituaties inderdaad zin heeft DEVICE SELECT of zijn inverse te

combineren met ~2: daardoor wordt het signaal echt synchroon met

O2 , de vertraging verdwijnt. Tenslotte blijkt dat het signaal

(0 1 AND Q3) OR SELECT en zijn inverse inderdaad geschikt zijn

voor experiaenten met WAIT. Dit signaal slaat 200 nsec. v66r 8z

om, zodat WAIT zeker 60 nsec. v66r het hoog worden van 8z

aanwezig zal zijn op de RDY-lijn van de 6502.

De meetnauwkeurigheid van de logic analyser bedroeg slechts 20 nsec, zodat

bovenstaande meetwaarden een afwijking van 20 nsec. kunnen vertonen. Hiermee

dient bij het gebruiken van deze resultaten rekening gehouden te worden.

Ais het tijdsverschil tussen signalen per meting wisselde, wordt dat in

~ig.6-4 Meergegeven met een dubbele signaalflank, voor de uiterste waarden

van het tijdsverschil. Bij de weergave van de databussignalen geeft het

lijntje in het midden de Mtri-state"-toestand aan.

Een ander experiment betrof het uittesten van de zes gegenereerde

timingsignalen. Dat gebeurde door met elk tiaingsignaal het programma SYNTH1

te laten lopen, waarbij een dalende toon Nerd opgewekt door het steeds

ophogen van T1. Zou er een storing in de communicatie optreden, dat zouden

Me dat direkt kunnen horen. De SP1000 bleek aet aIle zes probleemloos te

werken. Dit duidt erop dat inderdaad STROBE en CS1 als gelijk"aardige

ingangen beschouwd kunnen worden.
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6.5. Conclusies

Op grond van metingen hebben Me enige verbeteringen in de

experimenteerschakeling aangebracht. Vbias is gelijk gemaakt aan Vref/2 en

is nu vrij van signaal. De versterkingsfactoren van de Uoude" AGC zijn

geoptimaliseerd. De regeling van de AGC blijkt goed te Merken, zOMel bij de

"oude" als de nnieuNe" variant. Er moeten maatregelen tegen storing door de

Apple genomen Norden, vooral voor de "nieuwe" variant van de schakeling. De

filterkarakteristieken zullen opnieuw gemeten moeten Norden.

Door experimenteren met de syntheseparameters hebben Ne een uitgebreider

inzicht in de dataverNerking in de SP1000 gekregen, vooral in die rond de

synthese. Hiervan kunnen Ne gebruik maken bij resynthese-experimenten en bij

het genereren van auditieve terugkoppeling naar de gebruiker (hst.5.2.1.l

We hebben de timingsignalen van de Apple ge.eten en daaruit geconcludeerd

dat de datacommunicatie tussen Apple en SP1000 geen problemen oplevert, en

dat die tussen 6502 en SP1000 bij gebruik van buffers eveneens probleemloos

zal zijn. Tevens hebben Ne geschikte timingsignalen sa.engesteld o. te

kunnen experimenteren met WAIT en hebben Ne vastgesteld dat STROBE en CS1

inderdaad gelijkNaardige ingangen zijn.

6.6. "ogelijkheden voor verdere experimenten en onderzoek

Mogelijkheden voor verder onderzoek zijn er te over. Afgezien van de

voorbereide maar nog niet uitgevoerde experiaenten met het

experimenteersysteem zijn er nog diverse meer fundamentele ideeen om de

spraakherkenner te verbeteren.

Bij de behandeling van de standaardconfiguratie voor de SP1000 in hst.3 is

al geconstateerd dat men kan tNijfelen aan de juistheid van veel keuzes en

aannames die daarvoor gedaan zijn. Vooral op het gebied van de

herkenningssoftNare geldt dit sterk. We zullen een voorbeeld geven.

Bij de behandeling van het dynamic timeNarping-algorith.e in hst.3.3.2.3

Nordt gesproken over het vermenigvuldigen van Naarden op een pad door het

DTW-rooster met een bepaalde Neegfactor, om te compenseren voor het

veranderende aantal punten wanneer men afNijkt van de diagonaal door het

rooster. Daarom krijgt een punt op een pad met een locale helling van 0,5

een weegfactor 2, en een helling van 1 of 2 een weegfactor 1. Dat levert



-125-

inderdaad een keurige correctie voor het aantal punten op, maar hierdoor

Norden paden beneden de diagonaal sterk benadeeld ten opzichte van paden

erboven, omdat aIleen naar de vordering in de x-richting gekeken Nordt. Het

is daarom de vraag of het gevonden pad weI het optillale pad iI. Eerl i jker is

het 011 te ki jk en naar de vordering in diagonale richting. Paden met helling

1 geven Ne weegfaetor 1, paden Ilet helling 2 of 0,5 geven Ne lIteegfactor 1,5.

Dit compenseert eveneens goed voor het veranderende aantal punten en

benadeelt aIleen paden die erg grillig verlopen of sterk van de diagonaal

afwijken. Een ander punt van tNijfel is het beginnen van het pad in punt

(1,ll. We zouden ook in (1,2) of (2,1) kunnen beginnen als de afstandswaarde

daar lager is. Ook het beginnen in (12,12) en een pad achteruit zoeken

behoort tot de mogelijkheden. Dit kan een ander pad opleveren. Deze paden

kunnen Ne vergelijken. Op kruisingen kunnen we de tak kiezen die de laagste

totale lItaarde oplevert, etc.

Het is gellakkelijk allerlei varianten op algorithlles te vergelijken, door ze

allemaal dezelfde data aan te bieden en de resultaten en de benodigde

rekentijd te vergelijken.

Zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen, maar het zou teveel ruimte

kosten om die allemaal uitgebreid te behandelen. Me zullen daarom

puntsgewijs een lijst van mogelijkheden voor verder onderzoek c.q

experimenten en metingen geven, zoveel mogelijk geordend naar onderllterp.

SoftNare:

-Srondige analyse en evaluatie van de standaardalgorithllen. Verificatie

van de juistheid van allerlei aannalles hierin. Verbeteringen uittesten.

-Zichtbaar maken (in tabellen en/of grafisch) van de spraakdata in diverse

stadia: ruwe spraakdata, data na bepaling Noordgrenzen en tijd- en

amplitudenormering, templates.

-"Databank H aanleggen Ilet spraakdata van een aantal lItoorden in diverse

stadia, als testllateriaal voor het vergelijken van algorithmen.

-Bij herkenning herkenningsscores en tNeede keus laten zi@n.

-Toepassing van boolldiagrammen in woordenschat.

-Standby-toestand invoeren.

-Slechte trainingswoorden afwijzen (bv. te zacht, of totaal niet gelijkend

op eerdere uitspraken van hetzelfde Noord).

Ideeen voor verbetering software (haalbaarheid niet duidelijk):

-Templates autollatisch vernieuwen tijdens de herkenning i.p.v. opnieuw
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inspreken.

-Herkenner templates na training onderling laten vergelijken, o. te

controleren of ze teveel op elkaar lijkenj slechte te.plates opnieuw

laten inspreken.

-Tijdnormering van de templates baseren op belangrijke spectrale

veranderingen, karakteristieke fone.en etc., zodat fra.es meer een

representatie van fone.en Norden.

-Als tNee of drie keer hetzelfde Noord is gehoord, .aar steeds te slecht

om geaccepteerd te Norden, kan de herkenner dit Noord terugmelden en de

gebruiker vragen om een bevestiging.

-Lettergrepen of klinkers in een Noord tellen.

Hardware voor het experimenteersysteem:

-Storing door Apple in "nieuNe" schakeling bestrijden.

-Extra versterker aan ingang Naarop bandrecorder, dyna.ische .icrofoon en

electret-microfoon aangesloten kunnen Norden. Versterking regelbaar en

.et leds voor indicatie signaalnivo te hoog I te laag.

-Scherpere filters proberen.

Nog uit te voeren .etingen en experimenten:

-Filterkarakteristieken voor "oude" en "nieuNe" ingangsschakeling meten.

-SPI000 sturen met externe klok.

-Datacommunicatie met WAIT-signaal uitproberen.

-Proberen de rUNe spraakdata van de spraakanalyse te gebruiken voor

resynthese.

-Een standaard-woordenlijst op band opnemen (elk Noord in .eerdere

varianten) om hiermee de diverse schakelingen en algorithmen te kunnen

testen.

-Dezelfde uiting (op band) .eerdere keren analyseren en controleren of de

rUNe spraakdata en de templates verschillen, en proberen uit te vinden

Naardoor dit komt.

-Verschillende uitingen van hetzelfde Noord analyseren en de rUNe

spraakdata en de templates vergelijken.

-Andere samplefrequenties en andere frameperiodes gebruiken.
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Hst.7. Conclusies en aanbevelingen.

7.1. Conclusies.

In sommige onderzoeken worden meer vragen opgeroepen dan opgelost. Dit is er

zo een. Het begon eigenlijk .et een vraag: kunnen Ne spraakherkenning

toepassen in goedkope hulpmiddelen voor gehandicapten? Het eindigt .et de

lijst van .ogelijkheden voor verder onderzoek in hst.7.2. De oorspronkelijke

vraag is positief beantNoord, en er zijn tientallen nieUNe vragen voor in de

plaats gekoflen.

Van de doelstellingen van het onderzoek zijn de meeste gerealiseerd. Het

grote terrein van de spraakherkenning is verkend, een Neg is uitgestippeld

naar het einddoel en Ne vorderen al. We hebben een veelbelovende component

voor ons doel gevonden: de SP1000, die Ne uitgebreid bestudeerd hebben. Er

is een basisontwerp voor een spraakherkenner voor ADL-toepassingen gemaakt.

We hebben een experimenteersysteem ontNikkeld, Naar.ee we de .ogelijkheden

van de SP1000 kunnen beproeven, en dat we kunnen gebruiken voor het

ontwikkelen van toepassingen voor de SP1000. Met dit experi.enteersysteem

zijn een aantal aetingen en experimenten uitgevoerd die bruikbare gegevens

over de SP1000 en de bijbehorende elektronica hebben opgeleverd en een

verder inzicht in het functioneren daarvan hebben verschaft.

7.2. Aanbevelingen.

Zoals hierboven ver.eld heeft dit onderzoek tientallen nieUNe vragen

opgeroepen. Sommige zijn vrij snel te beantwoorden, andere vergen bijna een

onderzoek op zich. Dat geldt vooral voor het terrein van de

spraakherkennings-programmatuur. Voor het realiseren van bv. een

spraakherkenner voor ADL-toepassingen is een uitgebreid funda.enteel

onderzoek daarnaar niet perse nodig, de her kenner kan .et Nat kleinere

aanpassingen van de huidige software al goed functioneren.

Mijn opv01ger za1 zich waarschijnlijk met tNee onderzoeksgebieden tege1ijk

bezig moeten houden, n1. het ontNikke1en van de spraakherkenner voor

ADL-toepassingen enerzijds en het doen van experimenten met de SP1000
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anderzijds. Uit de grote hoeveelheid logelijke metingen en experimenten zal

hij die moeten kiezen, die in eerste instantie voor de voortgang van het

eerste onderzoeksgebied nodig zijn. Hij kan zelf kiezen voor het aanpakken

van enkele van de meer fundamentele problemen, maar het zou jammer zijn als

de realisatie van de spraakherkenner voor ADL-toepassingen daardoor erg

vertraagd zou Norden.

We zullen een lijst van de belangrijkste punt en voor verder onderzoek geven,

zoveel mogelijk geordend naar onderNerp. Een uitgebreidere lijst met

ideeen is te vinden in hst.6.6.

Realisatie spraakherkenner voor ADL-toepassingen:

-Keuze microprocessor en benodigde peripherals.

-Eventueel vertalen van de herkenningsprogrammatuur.

-Interface met Busch-Timac-systeem realiseren.

-Kiezen van een geschikte vorm van terugkoppeling van herkenner naar

gebruiker.

-Schrijven van de benodigde software voor de besturing van het systeem:

aansturing van het Busch-Timac-systeem, terugkoppeling naar de gebruiker,

boomstructuren in Noordenlijst, standby-toestand etc.

SoftNare experimenteersysteem:

-Toepassing van boomdiagrammen in Noordenschat.

-Standby-toestand invoeren.

-Srondige analyse en evaluatie van de standaardalgorithmen. Verificatie

van de juistheid van allerlei aannames hierin. Verbeteringen uittesten.

-Zichtbaar maken (in tabellen en/of grafischl van de spraakdata in diverse

stadia: rUNe spraakdata, data na bepaling Noordgrenzen en tijd- en

amplitudenormering, templates.

-"Databank" aanleggen met spraakdata van een aantal Noorden in diverse

stadia, als testmateriaal voor het vergelijken van algorithmen.

-Bij herkenning herkenningsscores en tNeede keus laten zien.

-Slechte trainingswoorden afNijzen (bv. te zacht, totaal niet gelijkend op

eerdere uitspraken van hetzelfde Noordl.

Nog uit te voeren aetingen en experimenten:

-Filterkarakteristieken "Dude" en "nieuwe" ingangsschakeling meten.

-Interne en externe klok voor SP1000.
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-WAIT-signaal proberen te gebruiken.

-Proberen de ruwe spraakdata van de spraakanalyse te gebruiken voor

resynthese.

-Een standaard-woordenlij&t op band opnemen (elk woord in aeerdere

varianten) om hier.ee de diverse schakelingen en algorith.en te kunnen

testen.

-Dezelfde uiting (op band) aeerdere keren analyseren en controleren of de

ruwe spraakdata en de templates verschillen, en proberen uit te vinden

waardoor dit komt.

-Verschillende uitingen van hetzelfde woord analyseren en de ruwe

spraakdata en de te.plates vergelijken.

-Andere samplefrequenties en andere fraaeperiodetijden proberen.
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PlELlM'1IMY' .NFCR4ATlCIN

PIN aN'1~TlON

28 LE'D DUAL. IN LINE

F£A1lI'£S
- N-channel silicon gate construction

Single 5V supply
On chip oscillator
O·C '0 +70·C op.ratlon
USer' progr-able s_pl. rate
TTL OOIIIpatlble

Standard microprocessor Interface Including 6809

REIXIIIITICIN FEAllRS
- Software control I ed sallp II ng frequ.ncy frCllll

5.0kHz-15.9kHz

- AutCllllatlc gain control outputs for control of
externa I Input ..p II f lar

- 8 stage linear Predictive Coding <LPCl lattice
analyzer

snmtES.ZER FEAllRS
- I) stage Ia11' I ce synthes I zar

- Software controll.d SIIIllpllng frequ.ncy from
4.0 IcHz-12. 7kHz

- Excitation look up ROM for volced/unvolc.d
SCMrC8

- 8 bit on chip digital to analog conversion
with P~ digital output

Vss I
WAIT 2

AO 3
AI 4

RiW 5
ffi 6

STROBE 7

XTAL IN 8
XTAL OUT 9

CLOQ( IN/OUT 10

DIGITAL OUT 11
RESET 12

GAIN 6 13
GAIN 12 14

Top Vie.

IRQ

07

06

05

04

03
02
01

00
'DCDATA
'DCCE
'DCCLK
GAIN 24
Voo

DESCR.PTICIN

In vole. r.cognltlon applications, the SPI)OO

fo,..s 1tHI systelll front end by per for.. I ng lPC
f.ature ertractlon an an InOOllllng lIUdlo signal.
It ...st be support.d by an 8 bit microcomputer
which would compare The lIUdlo signal features with
those of t ..p I ates stored In ..-nory, I n order to
..ke a recognition decIsion.

This results In a system design which leaves

definition of key system features In the control
of The syst.. 6eslgner. ThUS, this d.... lc. can be

used In speaker-dependent or speak.r-I ndependent
systems, recognizing lsorated words or conn.ct.d
speech.

The advantage of Th I s approach Is That the des I gner
I s not locked-I n to a r'*:Ogn I t Ion al gor I thlll wh I ch
My or _y not su I t tt\e des Ign requ I r8lll8nts. In
addition, since the recognition algorlthln Is
contained In software or f1,..ware It can be easily
upgraded to take advantage of advances In recogn Itlon
techn I ques, without I"equ Iring hardware redes I gn.

IlflOUTEC'TlIW. OESCRIPTICII

Processor Interface:
The SP1000 Voice Recognition/Synthesis Device Is

designed to Interface with a standard micro
processor bus, with data lines, ecldress lines, chip
s.Iect line, and read/write line. Eight bits of

data lIl&y be read from, or wr I 11'.n to the ch I P by
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SP 1000 II..OCK DI N?iJW4

AO Al R/W DO 07

CSI
STROBE

)(TAL IN

)(TAl OOT

3.58 MoIz

1D<:X:E
1D<:X:LK

1DCDATA

L I I .Jft-··tf • ,
--- 'toFUT DATA SYNTHESIS

--- CONTROL ItoF UT /OUTPUT EXCITATI~

LOOIC - r--

I I-

---. DATA RECONF 'GURABlE
TIMING ENERGY STORIGE LATTICE-- REGISTERS FILTER

~ ,
~ RECOGN ITION t---

~ ItoFUT PULSE

--- CONVERTER WIDTH DIGITAL. OUT

• • •
I()()ULATOR

GAIN GAIN GAIN
6 12 24

YOU::E REDJGN IT1ClVSYMTHESI S SYSTfM IIl.OCJC DI A9W4

SPEMER

7.16 "'liz

CJ

)(TAl OUT XTAl IN +5V
Voo

CST DIGITAL
R!W OUT
IRQ
~IT 1D<:X:E

MICRCJ>ROCESSOR 1D<:X:LK
STROBE

/2 AD, A1 1DC
110 /8 ~D7 DATA

GAIN 24
RESET GAIN 12

GAIN 6
+5V VSS

DOK ':'

.I~

DATA t-+-...,

ADDR

DATA I--_...l

H>OR

RECOONITION
DATA
STOOAGE

SYNTHESIS
DATA
STORAGE
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Tabl. 1: CPfRATiON CODES

STROBE CSI RIi AI Ai) Code Operation

L X X X X (Chip not selected)

X H X X X
H L L L L 0 Write to Control Register
H L L L H I Write to Parameter Address Register
H L L H L 2 Write to Parameter Data Input Register, LSB .. 0
H L L H H ) Write to Parameter Data Input Register, LSB .. I
H L H L L 4 Read Status Register
H L H L H ~ (Not· IMplemented)
H L H H L 6 Read Parameter Data Output Register
H L H H H 7 Same as Code 6, plus Initiate Internal Fetch

the processor, following standard peripheral

protocol. A nine-bit word Ny be written to the

chip during a coefficient writ.. Data Is trans

ferred via the data lines whenever the chip select

line Is active. The reed/write line determines

the dlrKtlon of the transfer, and the address

lines specify a particular register within the

ch I p as source or dest I nat Ion. Another way of

looking at the address lines Is that they define,

together with the read/wr I te II ne (R!ii), a

particular operation to be perfor..d. Table 1

presents the ava I I ab Ie def I ned operat Ions. The

code column will be used for reference, e. 90 the

operation of writing to the Par...ter Address
Reg I ster wIII be referred to as a Code 1

operation.

Before descrl bing the operations In detail, the

data organization Inside the device will be

rev I ewed. There I s a sharp d I st I nct Ion between
control/status Information and parameter dat~

Par...ter data Inside the chip resides In ""'0
large ree: I rcu Iat I ng sh I ft reg I sters. The
rK I rcu Iat I on per lod I s the S8IIl8 as the samp Ie

period. Access to a pertlcu lar parameter can

occur on I yonce each ree: I rcu Iat I on per I od, when
that parameter I s pass I ng by a f I xed po Int of

access. The access Is bit serial, and the

processor cannot access parameter data direct I y.

One of the functional blocks Inside the chip Is a

special Interface to overcane this problem.

The Interface bears some analogy to a serial

CQIlIlIUnlcatlon channel for simplex lIlOde operation.

Parameter data written by the processor Is first

stored In the Parameter Data Input Register. A

BUSY flag Is set to Indicate that the register Is

fu II. The contents of the Parameter Data Input

Reg I ster wI I I be wr I tten to the dest I nat Ion

specified by the Parameter Address Register as
soon as that destination bec:anes eccesslbl.. Upon

canpletlon, the BUSY flag Is reset to signal the
processor that the Par...ter Data Input Register Is

.mpty and ready for another data transfer.

For the processor to read a parameter value, the
Interface IIlUst first perfOl"1ll a fetch operation.

The fetch operation Is Initiated by the processor.
The BUSY flag I s set to Ind I cate fetch In progress.

As soon as the per_ter (spec:l fled by the

Par...ter Address Register) becomes accessible, the
va I ue (truncated to el ght bl ts I f necessary) Is

transferred to the Parameter Data Output Reg I ster,

and the BUSY flag I s reset. The processor an now
read the parameter va I ue frCllll the Parameter Data
Output Register.

The read I ng and wr I t I ng of parameter data requ Ires
a finite anount of time. During that time the

Interface cannot be disturbed. The processor,

therefore, IlIUst IlIOn I tor the stete of the BUSY flag

In all dealings with the device. The BUSY flag Is

ref lected In the STATUS Reg I ster.
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PIN RlCTIONS

Pin NlMIIber Name

VSS

2 WAIT

4

5
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Function

Ground

This output pin Is nonNIlly high, but Is taken
low If the chip Is selected for COde 1, 2. 3, or
7 operation while the BUSY flag Is set. It realns
low until 11'Ie BUSY flag Is reset, or the chip Is
de-selected. This Is an open drain output.

least sign I f I cant address II ne/n I nth data II n..
(least Slgnl flcant Bit, Input only.)

Most sign I f I cant addr..s II n..

Read/Wrl t.. The state of Input Pins 3, 4. and 5
dete,...1 nes the operat Ion 10 be per forMd , eccord Ing
to Tabl. 1.

6. 7

8

9

11

12

13. 14. 16

15

CS1, STROBE

XTAL IN

XTAI. OllT

ClOCK INlOUT

DIGITAL OUT

GAIN 6. GAIN 12,
GAIN 24

Chip select Inputs: fSi ec1'lve low, STROBE ectlv.
high. Both .ust be active 10 ..Iect the chip.

Crysta I In. I nput connect I on for a 7. 16 ....z
crystal.

Crystal Out. Output connection for a 7.16 ....z
crystal.

3.58 ....z test Clock Input/buttered Clock Output.

As an Input, It allows the chi P 10 be drl ven by ..

external clock (one-half the crystal frequency), In
which clISe 11'Ie crystal oscillator Is disabled. As
an output, It provides the buttered syst. clock
which Is one half of the cryatal frequency.

Synthes I zed apeech Dig I tel Output. Th Isis the'

output of the Pulae Width Modu lator (P*). The
P*. In conjunction with en ect.,.nal low pess
f I Iter, forllS a dig1ta I 10 ana I og convert.,. with
eight bits of resolution.

A log Ic 0 r ...ts the ch I p. l:t alst be returned 10

a log Ic 1 for norlN I operat I on.

Th.S. 3 outputs can control 3 enalog switches. Th.
sw I tch.s d.t.rmI n. the ga I n of the erterna I
ernp I I f ler wh I ch precedes 11'Ie ana log 10 dig I ta I
convert.r.

Power supp I y pi n.
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5111)0() 1.=I
PIn Number Function

17 ADCCLK ADC Clock.. This output Is the 150kHz, gated clock..

It Is active only while IOCCE Is active, otherwise

It Is held low.

18 ADCCE ADC Chip Enable. This output provides chip select

for the analog to digital converter. It also

controls the sample and hold circuit.

19 ADmATA ADC Data In. This Input pin receives the serial

data from the analog 10 digital converter.

2:1-27 1»-07 Data lines. These 8 pins are ttle bl-dlrectionel

data bus for connect Ion to ttle processor. 07

carries the IllOSt significant bit.

28 Interrupt Request. This active-low output prov Ides

I nterrupt of the processor. Th I s pi n I s an open

drain output.

PMWtEl'tR DEsatIPTICII Table 2: PARAMETER ADDRESS REGISTER

Following Is a short description of the parameters
as II sted In Table 2.

"'SB
7 6 5 2

LSB

o

BIT 5 "' ,

BIT 5 • 0

Bits O-~

Bit 5
Specify Parameter Index
Specifies Buffer (., for SR In recognition

lIlOde; otherw I S8 z: 0)

INDEXNOT
USED

COEF
BUF

Index Paralll8ter

Synthesis Reeogn I tl on

0 K10 ~1
1 Kg ~2
2 t<e KR3, K7 KR4
4 ~ KR5
5 K5 ~6
6 K4 KR7
7 K, KR8
8 K2 ENRGY

9 K1 T1

A EXCTYP T2
B EXCN-P SR

C T1 -
0 12 -
E SR -
F - -
B - SR

USEDI~T

EXcrYP:

This eight-bit wide field Is spilt In half to

contain two parameters; Post Filter Gain and
Excitation Type.

Synttlesla

KlO-K , :

These are the ten lattice filter a:>eff Iclents for

synthesis 1llOde. Using the least slgnl f Icant

address II ne as the n I nth data II ne a II ows ttlese

to be specified with nine bits of resolutl~

K 10 I s the coef f I c lent assoc: I ated with the

first filter section (closest 1'0 ttle excitation).

a) Post Filter Gain

The three least significant bits determIne the

post filter gain by determining which consecutive

eight bits from the nanlnal sixteen-bit output of

the filter will be sent 1'0 the digital to analog

converter. A code of zero wi I , choose ttle eight

most significant bits (with proper sign extend) of

the filter output. An Increase of one will push

the choice one bit to the right, such that a code

of seven will choose the eight bits following the
three most significant bits of the flltar output.
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b) ExcITrtlon Type

The 1"JrM IMST sl pn H' I CIIrrt b rTS 01 1"he ..sot

slpl f lean' .. , f of 1"he EXCTYP field spec I ty eM

of ...,.,-. I pou I b Ie etIo I ces tor ..,..rtheS I s
eDlClftTlon. The d'Iolc. are:

o *"" UMd
1 CDn~' FUI I Scale (u..c
.t~ .,...,.., -e1'tllTlon)

2 &Dro1c:8G
3 YolC*i 1
• VoIc:8d 2
5 VolC*i ,

6 Vole.! •
'7 YolC*i ,

EXCITATION~.... ~ FlLT5R ""'IN

12 I " ,_'Il GiZ_....·I_G_'......I_ID--'
12 T1 'I) EX:: ITATl ON USED

0 0 0 0 NoT Used

0 0 1 1 eon..,..., Fu I I Scala
0 1 0 2 lJIIwole-d

0 1 1 ) Yol C8CI 1

1 0 0 4 2
i 0 1 5 )

1 1 0 6 4

1 1 1 '7 ,

GiZ \;1 G) LATTICE W\TA CSED
NSS MSB No

0 0 0 0 S S S $ MSB -1 -2 -.
0 0 1 1 5 S S MSB -1 -2 -3 -
0 I 0 2 5 S MSB -1 -2 -3 f .. -!
0 1 1 3 5 MSB -1 -2 -3 .. -5 ....
1 0 0 • MSB -1 -2 -) -4 -, -6 -"
1 0 1 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ..
1 1 0 6 -2 -3 .. -5 -6 -7 -e ~

1 1 1 7 -) -4 -5 -6 -7 ... -9 -1:.-

1,-' ·---"'-__......1--..-1........ -"
AID GMNS
ConnecT 'the SPa I II C1UJM1TS of 'the en I p 'to 'the
.,...,.., ., , 1f I.. srac.d 1"Sl 1"he IVD 1"l:t ,...1 1ze
The tollowlng 1'abl~

GAIN PINS GAIN
24 12 6 REl;lU1~

0 0 0 o db

0 0 1 6
0 1 0 12
0 1 1 18
t 0 0 24
I 0 1 3:)

I 1 0 J6
t 1 1 Q "
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I--I_NS_:::SW-_RlJ_IMEXT SP_IIOO 1

5. Go to step ,.

1. Load ttl. eddr.ss of ft\. first parameter to be

read, as In st.p 1, above.

2. Inltlat. the first fetch operation, as In step

2, above.

}. Wa I t for ttl. BUSY flag to become r.set, as In

st.p " above.

wheref s • fc/I(28+n) • III 1

S""tt.e5ls -.d tt.cognl'tlon
T1 and 12:

These two Identical fields control the two
programable tl_rs. The tl_rs are actually

SlImpl. tllll. Q)unt.rs, end the fl.lds Q)ntaln ttle

va Iu. to be Q)unted down for each.

4. Execut. a read Instruction with Op.ratlon Code

7. This will read ttle par_t.r value and also

Inltlat. the f.tch of ft\. next par_ter In ttle

s.quence.

SR (Sample Rat.):

The low ord.r six bits of ttlls fl.ld Indirectly
clet.nn I n. ttl. Samp I. Rate by spec I f YI ng how IllS ny

clock cycl.s of dead tl.. should be Ins.rt.d

betw..n ttle proc.ss I ng of each f I I ter stage. The

formula for Sampl. Rat. Is:

1. Load the Paramet.r Addr.ss Reg I st.r by execut

Ing a writ. Instruction, Operation Cod.
1. (S•• Tabl. 1.)

2. Inltlat. a f.tch operation (I nt.rnal to the

Chip), by executing a read Instruction with

Operation Cod. 7. This will cause ttl. BUSY

flag (bit 7 of the STATUS Reglst.r) to becOlll8
set. The fact that a read Instruction 15 used

wll I caus. the curr.nt Q)l\t.nts of ttle Para

_t.r Data Output Reg I star to be overwr I «.n.

EXCAt4P:

This fl.ld controls the amplltud. of the s.l.cted

.xcltatlon wave form. I t Is a gain factor

sp.clfl.d as a bes. 2 logarithm, which Is applied

to .ach samp I. of the I nt.rna I I Y gen.rat.d

.xcltatlo~ A special cas. exists wh.n the

.xcltatlon type Is 1. Th. Internally gen.rated

.xcltatlon Is now a Q)nstant value. By writing a

n.w va Iu. to the EXC""" f 1.1 d ..,.ry samp I. per lod ,
the Q)nstant va I u. Is IlIOdu Iated end ext.rna II y

g.n.rat.d .xc I tat Ion of the synth.s I z.r Is

achl .....d. The gain factor Is expr.ss.d In two
parts: ttle most significant bit glv.s the sign of

the ga I n factor (I tis actua I I Y need.d on I y for

.xt.rnally sp.clfled excitation); ttl. sev.n least

significant bits are the bes. 2 logarithm of Its

magn I tude. Th.s. sev.n bl ts ar. Int.rpr.t.d as

four expon.nt bits and ttlr•• IlllIntlssa bits.

The reading of a particular, randomly selected
paramet.r r.qulr.s ttle following st.ps:

}. Wa I t for the BUSY flag to become r.s.t, signa l

Ing the completion of the fetch sequ.nce. Th.

STATUS Register Is r.ad by a read Instruction,

Operation Cod. 4.

f sis SIIIIlP I. Rate.
f c Is system clock rate (J.579545 I+Iz).
n I s 'the Intager r.pr.sented by ttl. six low order

bits of ft\. SR fl.ld.

III I s the number of f I I tar stages, t) for

synth.sls and 8 for recognltlo~

4. Read ttl. d.slred parameter valu. by .x.cutlng a

read Instruction, Ope~atlon Code 6.

Upon compl.tlon of a f.tch (or stor.) operation,

the Parameter Addr.ss R.glstar Is automatically

updat.d to spec I fy the nelCt parameter I n sequence.

The sequ.nce for synth.s I sis: K~, Kg•••• K"

EXCTYP, EXC""", T1, T2, SR. For r.cogn I tlon the

sequ.nce Is KR" KR2•••• KR8, ENRGY, T1, 1'2, SR.
This automatic update sImplifies s.qu.ntlal r.ad

Ing of parameters. S.quentlal r.adlng of para
_tars r.qulres the following st.ps:
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__._1000_--11,:= I
The two flI)st significant bits of the field ..e

used for a different parameter pertaining to
recognition only.

RKogItI'tIOll

KRI-~8:

These ..e eight bit coeff Iclents produced by ttle
adaptive lattice filter In recognition 1IOd.. Two
dl ff..ent representations of these are available

to the processor. Averaged values ..e read frOlll
the first circular buffer (BUF-Q In the Par8lll8ter

Address Register) and Instantaneous values lNIy be

reed frCIIII the oth.. buffer (BUF-U.

ENRGY:
This eight bit field contains Infon.atlon generated
by ttle ch Ip. I tis a ..sure of ttle _gn I tude of
IncClllllng speech HIIIples averaged OIer tl., and Is

expressed on a logarlthlllic scal ..

SR (two high order bits only)
This 2-blt field specifies the set point for gain

control.

AI, NJ, RiW, m

STROBE (CS2)

WRITE DATA TO QtIP

READ DATA FROM OilP

PAOCfSSM IllS TIMIIG

____~ -tal-x:=r I X,...-----
I I
I I

/...~o------ • ------~.N---------' I I ~I--------
I I I I

------«':-jO;~:-------4---------------------~.~1"':-{")>-------
t I --11'-'

I I

------+~...---------..:-.---------:..~~I--::_f:::h17;L~lo------

: ~~I -----
...._---. -4.~1

MIN MAX

1. Address Set Up TI_
2. Address Hold TI..
3. Strobe Pulse Width
4. Mrl'te Data Set Up
~ Write Data Hold

6. Read Data Access

7. Read Data Hold

8. W" T Access

'JOns
3)ns

210ns
280ns

JOns
220ns

10ns
140ns



Cryst.1 Frequency•••••••••••••••• 7.15909 MHz
St.ndard Conditions (unless otherwise stated)

Clock In (Optlon.I)••••••••••••• 3.579545 MHz
DC aww:rER1 STICS
Operating Temperature TA • O·C 1'0 +70·C
Stand.rd Conditions (unless otherwise stated)

Voo • 5V .;t 5~

VSS • GHO

EUC1'RICAL aww:TER1 STICS
...... btl....
yeo- •••••••••••••••••••••••••
Storage Temper.tur .
Clock

~.3V to +8V
-25·C to +125·C
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I,.: I_SPIIOO_I
-Exceeding these r.tlngs could cause permanent

dlllllllge to the devlc. Tills Is • stress r.tlng only
end funct I ona I oper.t Ion of th I s dey Ice a't ttlese

conditions Is not I_plied - operating ranges ..e

specified In Stendard Conditions. Exposure to

absolute Mxl.UIIl r.tlng conditions for extended
periods uy .ffect device reliability.

a-.rect..1st I cs SYII Min MIIlC URI15 Conditions

DC Chwectw I st Ics

Supply Voltage Voo 4.5 5.5 V

Supply Curren1' 100 - 100 lIlA 25·C, No outpu1' loads.

I nperfs (ADCOATA, STROBE, rn,
R/W. A1. K). RE"SEf)
Inpu1' Logic 0 VIL 0.0 0.8 V

I npu1' Log i c 1 V1H 2.0 Voo V
I npu1' Lea kage 'L - 10 JJA VPIN • 5.5V and 0.0 V

VOO • 5.5V
VSS • O.OV

Inpu1'/Oufll'u15 (00-07 CLOCl< 1/'0)

Inpu1' Log jeD VIL 0.0 0.8 V

Input Logic 1 VIH 2.0 Voo V

Outpu1' Logic 0 VOL - 0.6 V 'OL • \.6:3 mA 50 pf
(4 LS TTL Loads)

Outpu1' Logic 1 VOH 2.4 - V IOH • 1>0 uA
Outpu1' Leakage I L - I> lJA VplN • 5.5V and O.OV

VOO, CSl • 5.5V
VSS • O.OV

Open Dra I n Ou1puts ( IR~, ~ROY)

Ou1'pu1' Log I c 'J VOL - 0.6 V IOL • \ • ({) I:lA 50 pf
(4 LS TTL Loads)

Ou1'pu1' Leakage I L - 10 JoIA VplN • 5.5V and Q.QV

VOO • 5.5V

VSS • 0.0 v

OUtputs (0 I GITAL OUT,

GA IN 6, \2, 24, ADCCLK, ~)

Ou1'pu1' Logic 0 VOL - ').6 V IOL " 1.60mA 50pf

Ou1'pu1' Logic 1 VQH 2.4 - V (4LS TTL Loads)

IOH = -100 JJA
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STATUS REGISTER:

GafERAL ISPIJOO 1NS11UtEJfT

RESlsnRS

CONTROL REG ISTER:

MSB
7 6 5 4 3 2

LSB
o

MSB
7 6 5 4 2

LSB
o

EI SIR ffI COINCrn NU

Bit 7 - !'IJ Not Used Bit 7 - BUSY Processor Interface Busy

5 - Tl OUT TImer I: Time-Out Flag (Latched)
(See note 1)

6 - SYN/REC

5 - ENB Tl

1 = Synthesis, 0 = Recognition

Set to One to Enable Timer
Interrupt to IRQ pin 28

6 - siR High for Synthesis, Low for
Recognition

4 - ENB T2 Set to One to Enable Timer 2
Interrupt to IRQ pIn 28 4 - T2 OUT Timer 2: Time-Out Flag (Latched)

(See note 1)

:5 - N:>D/REPL 1 .. Add to, 0" Rep I ace
Parameter Value in First
Buffer «BUF) .. 0)

:5 - COINC Current Slot Number Equals Parameter
Address Register Slot Number

2 - TIMER 1 1 .. Timer 1, 0 = Timer 2,

Causing Implementation of
New Parameter Set

2 - !'IJ Not Used

- t«J Not Used

1 - TEST
INTERNAl
DATA

o - TEST
EXTERNAL
ClOO<

.. Test Mode. Internal data
on PIn 11

o .. Normal Mode. D/A PW04 on
Pin 11

1" Test Mode. Oscillator not
used. PIn" Is Input. Use
3. 581+lz

o .. Normal Mode. PIn" Is
output of 3. 581+lZa
lator I s used.

o - NU Not Used

Note' :
-The tImer flags are cleared by trailIng edge of

REID STATUS command.

PARAMETER IDDRESS REGISTER:

MSB
7 6 5 4 2

LSB
o

INDEXNOT USED~

-------'~'----------
BI ts 0-3 Specify Parameter

Bit 5 Spec If Ies Bu tter

Bits 4, 6, 7 Not Used
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