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Samenvatting

In dit versiag wordt de ontwikkeling en realisatie beschreven van een demonstratiemodel van

een spraakherkenner ten behoeve van omgevingsbesturing door emstig motorisch gehandicap

ten. Het apparaat is bedoeid voor gehandicapten die de meeste motorische functies missen,

maar nog weI de beschikking hebben over hun spraakvermogen. De spraakherkenner is

gekoppeid met het Busch Timac X-lO omgevingsbesturingssysteem. Hiermee is het voor hen

mogelijk om zelfstandig alIedaagse werkzaamheden te verrichten zoais het aan- en uitdoen

van lampen, het bedienen van radio en televisie, het openen en sluiten van gordijnen en

deuren, etc.

Vit voorgaande afstudeeronderzoeken is gebleken, dat het in principe mogelijk en zinvol is om

zo'n spraakherkenner te ontwerpen. Er zijn methoden onderzocht waarmee spraakherkenning

kan plaatsvinden, waama voor een goede methode (de zogenaamde LPC-analyse) is gekozen.

Tijdens een van de vorige afstudeeronderzoeken is met behulp van een signaalanalysechip (de

SPIOOO) een, volgens deze methode werkende spraakherkenner gerealiseerd. Aan deze her

kenner kleven echter diverse nadelen.

Zo is onder andere de herkenningsscore van het apparaat nog niet voidoende om van een echt

betrouwbare spraakherkenner te kunnen spreken. De opdracht voor dit afstudeeronderzoek

bestaat dan ook voomamelijk uit het onderzoeken van de mogelijkheden voor het vergroten

van de herkenningsscore en verder het bouwen van een demonstratiemodel voor een evaluatie.

In dit verslag wordt allereerst een beschrijving gegeven van de probleemstelling aan de hand

van de resultaten van de vorige afstudeeronderzoeken. Daama volgen beschrijvingen van het

spraaksignaal, de LPC-analyse, diverse soorten microfoons en de opzet van de spraakherken

nero Vervolgens worden diverse metingen beschreven die zijn gedaan om te onderzoeken ofde

herkenner. na het aanbrengen van de in de volgende twee hoofdstukken beschreven hard- en

softwarewijzigingen. een hoger herkenningspercentage haalde.

De eerste hardware-aanpassing bleek inderdaad een verbetering. Het beoordelen van de

overige aanpassingen was echter niet meer mogelijk omdat de gebruikte meetrnethode op de

lange termijn onbetrouwbaar bleek. Het uiteindelijke ontwerp heeft, waarschijnlijk door een

ongelukkig gekozen printontwerp. niet die resultaten opgeleverd die werden verwacht. Deze

problemen zijn echter door enkele simpele wijzigingen te verhelpen. Het verslag eindigt met

enkele conclusies.
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De bijIagen bevatten onder andere de resultaten van een kort orienterend literatuuronderzoek

naar neurale netwerken. Deze netwerken kunnen eveneens bij spraakherkenning worden

ingezet. Op dit moment is deze methode nog erg duur door de grote hoeveelheid benodigde

hardware, maar in de toekomst zou deze methode weI eens beter kunnen zijn dan LPC-anaIy

se.
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Summary

Demonstration model of a speech recognizer for environmental
control by severely disabled.

This report describes the development of a demonstration model for a speech recognizer. This

recognizer is an input device of an environmental control system for physically disabled,

based on the Busch Timac X-lO remote control system. It is intended to be used by disabled

who have lost most motor functions, but still have control of their voice. With this speech

recognizer they can perform activities in daily life such as switching of lamps, opening and

closing curtains etcetera.

Previous research by three other students has shown that it is possible and useful to realise

such a speech recognizer. They have been searching for a good and cheap method to realise

speech recognition and found that the best method that met their requirements was the

LPC-analysis. An existing chip, the SPlOOO, uses this method to analyse signals.

A prototype of a speech recognizer, based on the SPlOOO, has been developed during a

preceding study. One of the disadvantages of this recognizer was the fact that it was not

reliable enough. The main objective for this research is to investigate in which way it is

possible to increase the performance of the recognizer and to construct an evaluation model for

the speech recognizer.

This report fIrst describes the formulation of the problem. This is done on the basis of the

previous research. The next chapters describe the speech signal, the LPC-analysis, various

kinds of microphones and the design of the recognizer. Then, the various measurements are

described which were done after adaptations to the recognizer were made. Next the hardware

and software are described as they are applied in the final version of the recognizer.

The fIrst hardware adaptation seemd to be an improvement. Later on however it appeared that

it was impossible to judge the adaptations done, because the method of measurement was

unreliable at long notice. The final design of the recognizer did not function as well as we had

thought due to a bad design of the printed circuit board. These problems can be solved easily

by some minor adaptations. The report ends with conclusions.
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The appendices contain a litterature study which was held as an orientation in neural networks.

With these networks it is also possible to realise speech recognition. At this time the method

is quite expensive. due to the large amount of hardware needed. In the future however. neural

networks could become a better method for speech recognition than LPC-analysis.
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1
Inleiding

De fakulteit der Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven is onderverdeeld

in denien vakgroepen. Een van deze vakgroepen is Medische Elektrotechniek (EME).

De onderzoek-aktiviteiten van de vakgroep Medische Elektrotechniek bestrijken een groot

gebied: servo-anesthesie en anesthesiedieptemeting, afbeeldingstechnieken in de geneeskunde

en communicatiehulpmiddelen ten behoeve van gehandicapten. VeeI van dit onderzoek wordt

gedaan in samenwerking met andere universiteiten, ziekenhuizen, revalidatiecentra en met de

industrie, zowel nationaal als internationaal.

Binnen de groep communicatiehulpmiddelen ten behoeve van gehandicapten wordt bestaande

apparatuur aangepast en nieuwe apparatuur ontwikkeld, met als doel het vergroten van de

communicatiemogelijkheden tussen een gehandicapte en zijn of haar omgeving. Enkele reeds

gerealiseerde dan weI nog lopende projekten zijn de volgende.

• Een spraakversterker ten behoeve van gelaryngectomeerden. Dit zijn mensen bij wie

operatief het strottenhoofd is verwijderd. Ze kunnen alleen maar 'praten' door lucht in te

slikken en hiennee, samen met slokdannbewegingen, de menselijke spraak te imiteren.

• De Monoselector. Dit is een afstandsbedieningssysteem waarmee emstig lichamelijk ge

handicapten tot maximaal 16 elektrische apparaten via een schakelaar kunnen bedienen.

Deze schakelaar kan aan de handicap worden aangepast.

• De Reflotalk. Dit is een sprekende bloedglucosemeter, waarmee visueel gehandicapte

suikerpatienten hun eigen bloedglucosegehalte kunnen bepalen. Blindheid is namelijk een

van de meest gevreesde complicaties van suikerziekte.

• Eveneens voor visueel gehandicapten wordt een bestaande keukenweegschaal met digitale

uitlezing voorzien van kunstmatige spraak.

Naast deze willekeurige greep aan projekten, wordt sinds 1984 de mogelijkheid onderzocht

om een goedkope spraakherkenner van voldoende kwaliteit te realiseren, als invoermethode

voor omgevingsbesturing door gehandicapten.

Ret systeem is bedoeld voor gehandicapten die niet meer over motorische functies beschikken,

maar nog weI over hun spraakvermogen. Zij kunnen dus ook geen Monoselector bedienen en

zouden zeer gebaat zijn bij spraak als invoennethode.
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Uit drie vorige afstudeeronderzoeken is gebleken, dat het inderdaad mogelijk is een redeIijk

goedkope spraakherkenner te ontwikkeIen, die sprekerafhankelijke herkenning van een be

perkt aantal woorden met een redelijke betrouwbaarheid mogelijk maakt1.

De opdracht voor dit afstudeeronderzoek is: "Ontwerp en bouw een demonstratiemodel van

een spraakherkenner ten behoeve van omgevingsbesturing door gehandicapten. Ga hierbij uit

van de resultaten van drie voorgaande afstudeeronderzoeken. Probeer de herkenningskans op

te voeren door diverse aanpassingen te doen."

Dit verslag beschrijftde realisatie van een demonstratiemodel van zo'n spraakherkennerdie is

gekoppeld aan het Busch Timac X-IO omgevingsbesturingssysteem.

1 Kosten onder de f 1000,- voor herkenning van 25 woorden met een herkenningskans groter dan 90%.
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2
Een spraakherkenner als invoermethode voor

ADL-apparatuur

De tenn ADL staat voor 'Activities in Daily Living'. Dit wi! onder andere zeggen het bedienen

van (elektrische) apparatuur in het dagelijks leven. Hierbij valt te denken aan lampen, radio,

televisie, telefoon, gordijnen etc. Zoals uit de inleiding al bleek houdt de groep 'communica

tiehulpmiddelen ten behoeve van gehandicapten' zich onder andere bezig met het ontwikkelen

van ADL-apparatuur voor gehandicapten.

In 1984 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om een spraakherkenner te

realiseren als invoennethode voor omgevingsbesturing door gehandicapten. Het bleek name

lijk dat er behoefte was aan een methode om de omgeving te besturen, anders dan door middel

van een of meerdere schakelaars. Een logische keuze voor de communicatie tussen mens en

machine is dan de menselijke spraak.

Men heeft toen een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een te ontwerpen spraakherkenner

zou moeten voldoen. Deze voorwaarden zijn de volgende.

• De spraakherkenner moet relatief goedkoop zijn. Dat wi! zeggen goedkoper dan ongeveer

fl000,-.

• De spraakherkenner mag sprekerafhankelijk werken. Hij hoeft dus maar bij een persoon

goed te werken.

• De herkenner hoeft aIleen te werken voor gei"soleerd uitgesproken woorden. Woorden in

lopende spraak hoeven dus niet herkend te worden.

• Het aantal te herkennen woorden zal in de orde van 25 a30 komen te liggen.

• De kans op een goede herkenning van een woord moet groter zij dan 90%.

Het vooronderzoek

Hans Bosch is gestart met een literatuuronderzoek naar de principes en de verschillende

methoden van spraakherkenning [3]. Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in

de mogelijkheden van spraakherkenning met de technologie van dat moment. Hij heeft een

aantal methoden voor spraakherkenning onderzocht op hun geschiktheid en is nagegaan of er

apparatuur te verkrijgen was die spraakherkenning volgens een van deze methoden realiseer

de.
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Het bleek dat eigenlijk alle bestaande spraakherkenners Of te duur waren of te welmg

mogelijkheden bezaten. Er was een chip, de SP1000 van General Instruments, die voor een

spraakherkenner gebruikt zou kunnen worden die aan de bovenvermelde voorwaarden vol

doet. Deze chip is vrij goedkoop (op dit moment ongeveer j40,-) en is in staat van een

aangeboden signaal (en dus ook van een spraaksignaal) de zogenaamde LPC-parameters te

bepalen. Wat LPC-parameters precies zijn komt uitgebreid ter sprake in hoofdstuk 4. Een op

de SPlOOO aangesloten microprocessor moet dan de eigenlijke herkenning venichten. Ook

hier komen we nog op terug.

Hans Bosch heeft toen een experimenteersysteem ontworpen op basis van de LIS 'NER 1000.

Dit is een insteekkaart met bijbehorende software voor de Apple lIe. Deze kaart bevat een

SP1000 en met behulp van de bijgeleverde software kan men zich de theorie van de spraakher

kenning en de werking van de SPlOOO eigen maken.

De volgende afstudeerder, Arjen Traas, heeft allereerst een voorversterker ontworpen en

gebouwd. Hierdoor werd het mogelijk om spraak met verschillende soorten microfoons op een

cassettebandje op te nemen. Hiema kan reproduceerbaar gemeten worden wat het effect op de

herkenningskans is, van gedane aanpassingen aan de hardware en de software van de spraak

herkenner. Verder heeft hij de herkenningssoftware zoals die bij de LIS'NER 1000 werd

geleverd gedisassembleerd, geanalyseerd en van commentaar voorzien.

Als laatste heeft Rudi Bloks aan dit onderwerp gewerkt. Hij heeft de hardware van een

experimenteersysteem van de spraakherkenner ontwikkeld, op basis van de SPlOOO en een

8031 microprocessor. Verder heeft hij de software van de LIS'NER 1000 zoals Arjen Traas

die had opgesteld, aangepast aan de nieuwe hardware. Ook heeft hij een andere terugkoppe

ling naar de gebruiker ontwikkeld, omdat hiervoor nu natuurlijk geen gebruik meer gemaakt

kan worden van de computermonitor. Ten slotte heeft hij de koppeling met het Busch

Timac X-I 0 afstandsbesturingssysteem gerealiseerd.

Andere methoden van spraakherkenning

Sinds het eerste onderzoek is begonnen, zijn nu vier avijf jaar verstreken en men zou zich

kunnen afvragen of er inmiddels niet andere methoden van spraakherkenning zijn, die berer

aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Het blijkt dat er momenteel weer grote interesse bestaat voor een reeds lang bestaande

methode, die zeer veel belovende resultaten te zien geeft. Deze nieuwe methode voor signaal

analyse en patroonherkenning, maakt gebruik van zogenaamde neurale netwerken. De metho

de is echter nu nog te duur en de benodigde apparatuur is te omvangrijk om de ingeslagen weg

te verlaten en neurale netwerken toe te gaan passen. Omdat misschien in de toekomst toch van

neurale netwerken gebruik gemaakt kan gaan worden, is een klein literatuuronderzoek verricht
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naar de stand van zaken in deze methode op dit moment. De resultaten van dit onderzook zijn

te vinden in bijlage B.

Het eisenblad

Uit de opdracht voor dit afstudeeronderzoek zoals die in de inleiding is vermeld en uit de

resultaten van de vorige afstudeeronderzooken, vlooien een aantal eisen voort waaraan de

spraakherkenner moet voldoon. Deze eisen zijn samengebracht in het volgende eisenblad.

• Het apparaat moot gebaseerd zijn op het systeem zoals dat is voorgesteld door de drie

voorgaande afstudeerders.

• Voor de besturing van de omgeving moot gebruik worden gemaakt van het Busch Ti

mac X-lO afstandsbesturingssysteem.

• Hierbij mogen de oorspronkelijke funkties van het Busch Timac systeem niet verloren

gaan. Dat wil zeggen dat het systeem ook nog bediend moot kunnen worden door middel

van de knopjes op de Busch Timac netbesturingspost of met de ultrasone afstandsbedie

ning. Dit is noodzakelijk zodat huisgenoten en/of verzorgers van de gebruiker de apparaten

in huis ook kunnen bedienen.

• De gebruiker moot in staat zijn zelfstandig woorden te trainen en te wissen. Wat dit precies

inhoudt zal verderop in dit verslag duidelijk worden.

• Het apparaat moot voorzien zijn van een interne en een externe microfoon. Als de externe

microfoon is ingeplugd moot de interne microfoon automatisch worden uitgeschakeld.

• De kans op goede herkenning van een woord moot worden gemaximaliseerd.

Aan de hand van dit eisenblad zal de verdere ontwikkeling van het demonstratiemodel van de

spraakherkenner plaatsvinden.
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3
Het spraaksignaal

Alvorens over te gaan tot de herkenning van spraak, is het zaak de eigenschappen van het

menselijk spraaksignaal te !eren kennen.

Spraak wordt opgewekt doordat lucht die uit de longen wordt geperst, ter hoogte van de

stembanden een vemauwing passeert. Door de passerende lucht klappen de stembanden

periodiek open en dicht, waarbij relatief snel opeenvolgende geluidsplofjes ontstaan [39]. Op

deze manier worden de zogenaamde ' stemhebbende' klanken gevormd (onder andere klinkers

en tweeklanken).

Ret frequentiespectrum van deze stembandtrillingen wordt door de akoestische eigenschappen

van de mond-, neus- en keelholte en de lippen gefilterd. Op deze manier krijgen de verschil

lende klanken hun kleur. De stand van de verschillende onderdelen van het spraakkanaal,

zoals tong en onderkaak, veroorzaakt hierbij plaatselijke resonanties zodat sommige frequen

tiegebieden in het signaal relatief versterkt worden ten opzichte van andere. In het energie

spectrum van de op deze manier gevormde klanken zijn deze versterkte frequentiegebieden te

herkennen als toppen in de omhullende. Deze toppen worden formanten genoemd.

De vorm van het spraakkanaal bepaalt dus de ligging en grootte van de formanten. In het

frequentiegebied van 0 tot 5 kHz bevinden zich over het algemeen 4 formanten voor vrouwe

lijke spraak en 5 formanten voor mannelijke spraak [39]. In figuur 1 en 2 zijn respectievelijk

golfvorm en spectrum weergegeven van de klinker "a" (zoals in "was"), uitgesproken door een

vrouw. In het plaatje van het spectrum zijn duidelijk de vier formanten te herkennen.

20 msec 1-1---------i

Figuur 1: Spraaksignaal van de letter IAI zoals in "was" (concept thesis
ir. R. W. M. Mathijssen).
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Figuur 2: Frequentiespec-trum van de letter IAI van figuur 1 (concept
thesis ir. R. W. M. Mathijssen).

Ben ander opvallend kenmerk dat zowel in figuur 1 als in figuur 2 is terug te vinden, is de

'pitch' (grondtoon) van de spraak. De pitch is het frequentieverschil tussen twee opeenvolgen

de scherpe pieken in het spectrum. Dit frequentieverschil komt ook overeen met een gedeeid

door de afstand tussen twee gelijke pieken in het goIfvormpIaatje. In het voorbeeid is de pitch

ongeveer 190 Hz.

Tot nu toe is er alleen gesproken over stemhebbende klanken (klanken waarbij de stembanden

trillen). Er bestaan echter ook nog de zogenaamde 'stemloze' klanken. Deze ontstaan als

andere vemauwingen in het spraakkanaal de passerende Iucht in trilling brengen. Deze

geluidstrillingen zijn in het algemeen niet periodiek. Voorbeeiden van stemloze klanken zijn

"ch", "f' en "s".

Figuur 2 suggereen dat het frequentiespectrum van de spraak zich slechts uitstrekt van 0 tot 5

kHz. Dit is echter zeker niet het gevaI. In [39, bIz. 20] Iezen we dat het spectrum van de

menseIijke stem zich in principe uitstrekt van 0 tot 20 kHz.

Welk gebied van dit frequentiespectrum is nu bepalend voor een goede verstaanbaarheid van

de spraak? Het is namelijk erg moeilijk om het gehele gebied van 0 tot 20 kHz mee te nemen

voor de herkenning. We willen het signaal immers digitaal gaan verwerken en zouden het dan

moeten sampelen met een samplefrequentie die groter is dan 40 kHz (volgens het sampletheo

rema van Nyquist [28, bIz. 24-26]). Dit is niet gewenst en evenmin noodzakeIijk zoals zal

blijken.

In figuur 3 is te zien wat de relatieve bijdrage aan de verstaanbaarheid van de spraak is, van de

verschillende frequentiebanden. Hierin is te zien dat de belangrijkste frequenties rond 2 kHz
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Figuur 3: Relatieve bijdrage tot de verstaanbaarheid van diverse fre
quentiebanden in het spraaksignaal [18].

liggen. Frequenties onder 200 Hz en boven 5 kHz dragen relatief weinig bij aan de verstaan

baarheid.

Ook het volgende voorbeeld1 toont aan dat zeer lage en zeer hoge frequenties weinig toevoe

gen aan een goede verstaanbaarheid. Bij een telefoon wordt namelijk ook bandbegrenzing

toegepast. AIleen frequenties tussen 300 Hz en 3 kHz worden doorgelaten. Toch is iemand aan

de andere kant van de lijn zeer goed te verstaan.

Vit bovenstaande voorbeelden is af te leiden dat frequenties onder 200 Hz niet erg bijdragen

aan de verstaanbaarheid. De pitch (grondtoon) van de spraak ligt echter vrijwel altijd onder

deze grens en zou dus kennelijk niet bijdragen aan de verstaanbaarheid. Dit is echter niet waar.

Het menselijk oor bezit namelijk de volgende vreemde eigenschap. Ons oor 'hoort' bijvoor

beeld een frequentie van 100 Hz in een signaal dat slechts uit hogere harmonischen bestaat

(b.v. 1100, 1200, 1300, 1400 Hz). Zodoende is het ook duidelijk waarom ons oor in een

hoogdoorlaat gefilterde versie van figuur 2 toch de pitch van 190 Hz hoort. Ditzelfde geldt ook

voor het voorbeeld van de telefoon.

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat voor een goede verstaanbaarheid van het spraaksig

naal, het is toegestaan om het spraaksignaal te begrenzen tussen 100 Hz en 3 kHz. In een groot

deel van de gevallen liggen de eerste drie fonnanten binnen deze grenzen en in ieder geval

vallen de eerste twee fonnanten erbinnen (zie figuur 3.5 en tabel3.2 van [28]). Deze eerste drie

fonnanten zijn het belangrijkste voor de verstaanbaarheid van de spraak.

1 Naar [28. biz. 174].
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4
LPC-analyse van een spraaksignaal

De te gebruiken spraakherkenningschip (de SPlOOO) analyseert spraak door middel van de

LPC-analyse (Lineair Predictive Coding). De SPlOOO levert hiertoe de LPC-parameters van

de aangeboden spraak af aan een microprocessor. Deze microprocessor moet zorgen voor de

uiteindelijke herkenning.

Dit hoofdstuk is volledig gewijd aan de theorie van de LPC-analyse. Zeer uitgebreide litera

tuur over dit onderwerp is te vinden in [26], [27] en [28]. In [3, hfdst. 4] worden de grondsla

gen van de LPC-techniek en de voor de SPlOOO van belang zijnde aspecten behandeld. Dit

hoofdstuk is dan ook voor een groot gedeelte daaraan identiek. De gedeelten over de resynthe

se van spraak zijn hieruit weggelaten, omdat van deze mogelijkheid van de SPlOOO geen

gebruik wordt gemaakt. Voor de geYnteresseerde lezer wordt hiervoor verwezen naar

[3, par. 4.5].

4.1 Het principe van LPC

LPC-analyse is een betrouwbare, robuuste en nauwkeurige methode voor het bepalen van de

parameters die een lineair, tijdvariant systeem karakteriseren [28]. Zoals de naam al suggereert

wordt bij deze analysetechniek geprobeerd om een benadering te vinden van een spraaksample

uit een lineaire combinatie van een aantal (p) voorgaande spraaksamples.

Om de LPC-analyse toe te kunnen passen op een signaal, moet het spectrum van dat signaal

constant zijn. Het spectrum van een spraaksignaal variert echter langzaam in de tijd. Om de

LPC-techniek toch op een spraaksignaal toe te kunnen passen, wordt het signaal opgedeeld in

stukjes van bijvoorbeeld 10 of 20 milliseconde. In zo'n tijdsinterval blijven de eigenschappen

van de spraak min of meer constant. Dit is een gevolg van het feit dat de spraak wordt

opgewekt door een min of meer mechanisch systeem (het menselijk spraakkanaal). Deze kone

stukjes spraak zullen voortaan als 'frames' worden aangeduid.

Omdat het spectrum van een frame als constant kan worden verondersteld, kan nu de LPC

techniek hierop worden toegepast. Voor een signaal waarvan het spectrum constant is, geldt

dat dat signaal in het tijddomein deterministisch is. Het spraaksignaal wordt nu gesampled met

inachtneming van het sampletheorema. Omdat het spraaksignaal nu deterministisch is, moet

het mogelijk zijn om een spraaksample uit een aantal (p) voorgaande samples te voorspellen.
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Per spraaksample verkrijgen we zo dus p vennenigvuldigingsfactoren. Dit zijn nu de LPC-pa

rameters.

Het is ondoenlijk om van elk sample de LPC-parameters op te slaan (per sample zouden dan p

weegfactoren opgeslagen moeten worden). Deze parameters worden nu zodanig bepaald dat
•over het gehele frame het verschil tussen het voorspelde signaalsample s (n) en het werkelijke

signaalsample sen) minimaal is. Hienoe wordt de som van de kwadraten van de verschillen

tussen het voorspelde signaalsample /(n) en het werkelijke signaalsample sen) geminimali

seerd. Zo worden per frame p LPC-parameters verkregen. In fonnulevonn:

P
S*(n) = L ak s(rrk)

k=1

(1 )

Bij elk frame is een unieke set van weegfactoren Qj tim Qp (de zogenaamde predictiecoeffi

cienten) te bepalen, zodanig dat daannee elk spraaksample van het frame zo goed mogelijk

wordt voorspeld uit zijn p voorgangers. Die unieke set van predictiecoefficienten is dan tevens

een representatie van de spectrale eigenschappen van dat frame.

Het is misschien niet direct duidelijk waarom de set van predictiecoefficienten een weergave

zou zijn van de spectraIe opbouw van het frame. Dit is te verklaren vanuit het volgende model

van de spraakproduktie bij een mens. In bedoeld model is spraak het uitgangssignaal van een

lineair tijdvariant systeem (met mond-, neus- en keelkanaal als akoestisch filter) met als

Pitch

T
Vocal tract
parametel'1l

~

•
Voiced----Un'90iced

I Random ~
noise

lene~lor

Figuur 4: Blokschema van een simpel spraakproduktiemodel [28].

ingangssignaal een periodiek signaal of een ruissignaal [3, hfdst. 2]. In figuur 4 is dat model

van de spraakproduktie ten behoeve van LPC-analyse te zien.
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In [28, hfdst. 3] wordt verklaard dat de akoestische eigenschappen van het spraaksignaal goed

benaderd kunnen worden door de akoestische eigenschappen van een stel verliesloze buizen

met variabele doorsnede. Dit model heeft een elektrisch equivalent in een tijdvariant digitaal

filter met enkele polen.

Bij analyse van de akoestische eigenschappen van de diverse klanken blijkt dat het spraakka

naal voor bijna alle klanken door een simpel model met alleen polen kan worden voorgesteld.

AIleen voor de zogenaamde nasa/en (neusklanken als 'm' en 'ng') enfrictatieven (wrijfklan

ken als 'v' en 'f) komen er in het filtermodel ook nulpunten voor. Jndien echter de orde p van

het filter (het aantal polen) hoog genoeg is, vormt een model met alleen polen een goede

representatie voor alle klanken [28].

Het spraaksignaal blijkt bij spectrale analyse ongeveer 2 polen (een complex polenpaar) per

kiloHertz te bevatten. Het benodigde aantal polen is dus atbankelijk van de gebruikte sample

frequentie. Bovendien zijn voor de representatie van de spectrale eigenschappen van de

excitatiepulsen en van het effect van uitstraling door de mond nog 3 a4 polen nodig [28]. Vaak

wordt dit gedeelte ondervangen door het ophalen van de hogere frequenties v66r de analyse.

Dit scheelt een pool in het model. Bovendien is deze pre-emphasis gunstig omdat het een

betere signaal-ruisverhouding oplevert voor de hogere frequenties, die erg belangrijk zijn voor

de herkenning.

Bij een signaalbandbreedte van 5 kHz (samplefrequentie 10 kHz) blijken zo 12 tot 14 polen

nodig te zijn. Bij deze samplefrequentie is dus een filter nodig van deze orde voor een goede

representatie. Dat levert dan even zovele LPC-parameters op.

De systeemfunctie van het tijdvariante systeem met p polen dat equivalent is aan het spraak

kanaal is van de vorm van formule 2.

H(z)
S(z) G

== == ------==-----
U(z) P

1 - L bkZ-k

k=1

(2)

Voor dit systeem zijn de spraaksamples s(n) en de excitatie- samples urn) (het signaal van de

stembanden) verbonden door vergelijking 3.

p

s(n) == L bk s(~k)+ G u(n)
k=1

(3)
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Nu bezien we een niet-recursief digitaal filter, een zogenaamd FIR-filter (Finite Impuls

Response) van de ordep met coefficienten ak en ingangssignaal s(n) (figuur 5). Er is na te gaan
•dat voor het uitgangssignaal s (n) geldt:

p

s*(n) = 'L Bk s(n-k)
k=1

(4)

-----7H+-----::;. s* (n)

s(n)

Figuur 5: Lineair predictiefilter.

In feite is dit digitale filter dus een elektronisch equivalent van de eerder beschreven mathema

tische bewerking bij het voorspellen van een spraaksample s(n) uit zijn p voorgangers.
•Wanneer de parameters ak ZQ worden gekozen dat s (n) steeds het oorspronkelijke signaal s(n)

zo goed mogelijk benadert, heet dit filter een lineaire predictor. Hierin zijn de predictiecoeffi

cienten ak niets anders dan de (variabele) parameters van een digitaal filter. Deze coefficienten

geven spectrale informatie van het signaal s(n) weer.

De vraag is nu nog wat het verband is tussen deze spectrale informatie en het oorspronkelijke

signaal s(n). Dat wordt duidelijk als gekeken wordt hoe deze lineaire predictor in een LPC

analyse systeem wordt toegepast (figuur 6).

De systeemfunctie van de predictor wordt gegeven door formule 5.

p

P(z) 'L Bk z-k

k=1

(5)

De predictiefout, het te minimaliseren verschil tussen de uitgang van de predictor en de

werkelijke waarde, is gegeven door de volgende vergelijking.
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s(n) +
8(n)~~--,---------------------'-~i9---T~e(n)

8*(n).------------------,
LPC-analyse

L..---7ee---~- - - - - -~-------'s* (n)

Figuur 6: Een LPC spraakanalyse-systeem.

p

e(n) = s(n) - s*(n) = s(n) - L ak s(~k)

k=1

(6)

Deze predictiefout kan beschouwd worden als de uitgang van een systeemA(z) met als ingang

het spraaksignaaI s(n). Voor de overdracht van dit systeem geldt formule 7.

P
A(z) = 1 - L akz-k

k=1
(7)

Dit is een overdrachtsfunctie met aIleen polen. Als nu de parameters ak z6 bepaald kunnen

worden dat ak =bk, dan is het systeem A(z) het inverse filter van het filter H(z) (formule 2), dat

het spraakkanaal representeert.

G
H(z) = A(z) (8)

Dat betekent dat dan voor de predictiefout ern) geldt dat: ern) =Gu(n), dus het moet sterk

lijken op het bronsignaal. Tevens geldt ook het omgekeerde: als het filter zodanig is bepaald

dat het foutsignaaI ern) het bronsignaal good benadert, dan is het inverse filter bepaald.

Nu is aannemelijk te maken dat het minimaliseren van de gemiddelde kwadratische predictie

fout per frame een goede benadering van de filterparameters bk van het spraakkanaal zal

opleveren. u(n) is namelijk of een pulsreeks en is dus over het grootste deel van de tijd gelijk

aan nul, Of u(n) is een wit ruissignaal en dan kan verandering van een willekeurige parameter

het foutsignaal niet verder reduceren. Witte ruis heeft immers een autocorrelatie die gelijk is

aan 0 en is dus niet te voorspellen uit voorgaande samples.
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Bet bepaIen van de predictiecoefficienten door het minimaIiseren van de gemiddelde kwadra

tische predictiefout gebeurt vaak: niet in een elektronische schakeling zoaIs wordt gesugge

reerd door figuur 6, maar door het oplossen van een stelsel lineaire vergelijkingen in een

computerprogramma. De filterparameters worden zodanig bepaald dat de som van de kwadra

ten van de verschillen tussen de voorspelde waarden van de spraaksamples en de werkelijke

waarden binnen dat frame minimaaI is. Vande gevonden set predictiecoefficienten kan

aangenomen worden dat ze goed overeenkomt met de set parameters van de systeemfunctie

H(z).

De berekening van de parameters gaat aIs voIgt in zijn werk. De totaIe predictiefout Em over

een zeker tijdsintervaI m is aIs voIgt gedefinieerd:

2

Em = L e
2

(n) = L (s(n) - S*(n»2 = L [sen) - £ak S(~k)J (9)
n n n k=1

De exacte grenzen van de sommatie over n laten we even buiten beschouwing. Deze komen in

paragraaf 4.2 aan de orde. Om de waarden van de parameters al tim ap te weten waarvoor Em

minimaaI is, worden de partiele afgeleiden van Em naar al tim ap bepaald en gelijk aan nul

gesteld. Dat levert dan een stelsel op van p lineaire vergelijkingen met p onbekenden (al tim

ap). Dit stelsel is van de vorm

p

L S(~/) sen) = L ak L s(~/) s(~k)

n k=1 n
voor 1 ~ i ~ p. (10)

Uit formule 10 blijkt dat het vermenigvuldigen van aIle samples sen) met een constante geen

invloed heeft op de waarde van de LPC-parameters ak. De LPC-parameters zijn dus principi

eel onafhankelijk van de energie van het signaal.

Er bestaan een aantal verschillende vormen van LPC-anaIyse die onderling niet wezenlijk

verschillen, maar van andere gezichtspunten uitgaan en die in de berekening van de parame

ters wat anders te werk gaan. De volgende drie belangrijke berekeningsmethoden zullen in de

komende paragrafen worden besproken:

• de covariantie methode

• de autocorrelatie methode.

• de traliefIlter methode (lattice method).

Verder wordt nog aandacht besteed aan Adaptieve Lineair Predictive Coding.
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4.2 De covariantie en autocorrelatie methode

De covariantie en autocorrelatie methode zijn twee berekeningsmethoden die weinig van

elkaar verschillen. De enige verschillen zijn gelegen in de grenzen van de diverse sommaties.

Bij de autocorrelatie methode wordt het signaal s(n) buiten het frame met lengte N gelijk aan

nul gesteld, bijvoorbeeld door het te vermenigvuldigen met een vensterfunctie. Dit heeft tot

gevolg dat de predictiefout in de buurt van de framegrenzen groot zal zijn (er wordt immers

geprobeerd een signaal te voorspellen uit niets en andersom). Het voordeel is echter dat aIle

coefficienten in het bovengenoemde stelsel vergelijkingen te schrijven zijn als autocorrelatie

functies van het spraaksignaal s(n) binnen het frame. Hieraan ontleent deze methode zijn

naam. Het stelsel vergelijkingen kan in matrixvorm geschreven worden, waarbij de matrix een

zogenaamde Toeplitz-matrix wordt. Voor dit soort vergelijkingen bestaan zeer efficiente

oplossingsalgoritmen [28, par. 8.1].

Bij de covariantie methode wordt geen vermenigvuldiging met een vensterfunctie toegepast,

maar worden de spraaksamples direct v66r en na het beschouwde frame in de sommaties in

bovengenoemd stelsel vergelijkingen meegenomen. Hierdoor wordt de predictiefout aanzien

lijk kleiner. Het heeft echter tot gevolg dat de coefficienten van het stelsel niet meer als

autocorrelatie functies beschouwd kunnen worden, maar alleen als kruiscorrelatie functies van

bijna identieke, ten opzichte van elkaar verschoven, signaalelementen. Dit heeft grote gevol

gen voor de oplossingsmethode van het stelsel vergelijkingen omdat de matrix die nu ontstaat

geen Toeplitz-structuur heeft. Deze matrix heeft de eigenschappen van een covariantiematrix

[28, par. 8.1], en hieraan ontleent deze methode haar naam De berekening van de coefficien

ten is wat moeilijker dan bij de autocorrelatie methode, maar er zijn nieuwe berekeningsme

thoden ontwikkeld waarbij de totale benodigde hoeveelheid rekenwerk in dezelfde orde van

grootte ligt [26].

4.3 De traliefilter methode

Vit de digitale filtertheorie is bekend dat digitale filters (en dus ook een FIR-filter) ook op

andere manieren kunnen worden voorgesteld, namelijk door voor de diverse somtermen

recursieve formuleringen te gebruiken, waarbij de coefficienten van het p-de orde filter

worden bepaald uit coefficienten van een filter van lagere orde. Deze recursieve formuleringen

(de zogenaamde Levinson recursion [26, par. 5.4]) kunnen in schemavorm worden voorge

steld door een zogenaamd traliefilter of lattice filter (figuur 7).

Deze methode levert andere LPC-parameters op, de zogenaamde k-parameters of PARCOR

coefficienten (pARCOR staat PARtial CORrelation).
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s(n)

Figuur 7: Traliefilter van de orde p (analysefilter).

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+ 1 een coefficient kp+1 berekend moot

worden volgens formule 11.

P
R(P) - L alP) R(p+1-/)

~1
kp+1 =---------

P
R(O) - L alP) R(/)

~1

(11 )

Hierbij is R(i) de autocorrelatie functie van s(n) verschoven over i, en alp) de zoe LPC-parame

ter in het optimale predictiefilter van de orde p. Met deze coefficient kp+l vinden we dan de

filterparameters van de orde p+1:

ap+1 <P+1) = kp+1

a;<P+1) = alP) - kp+1 ap+1-; (p)

(12)

Als we alle optimale predictors bepalen van de orde 1 tIm p, zoals bij de Levinson recursion

gebeurt, dan zijn de PARCOR-coefficienten gelijk aan de parameters met de hoogste index

van elke orde. Dus:
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k1 = 81(1)

k2 = Cl2(2)

(13)

De set PARCOR-coefficienten kl tim kp kan dan tevens de set a/I) tim a/P) vervangen als

representatie van hetp-de orde optimale predictiefilter [10, hfdst. 5.3].

Deze coefficienten zijn ook nauw verwant aan de zogenaamde reflectiecoefficienten die

behoren bij het onder paragraaf 4.1 genoemde akoestische model van de verliesloze buizen

met variabele doorsnede. De reflectiecoefficienten ri worden bepaald door de verhoudingen

tussen de diverse oppervlakten Ai van de doorsneden van de buissegmenten:

fj=
Ai+1 - Ai

Ai+1 + Ai
(14)

Voor de PARCOR-coefficienten ki geldt: ki = -rio

De PARCOR-coefficienten kunnen ook rechtstreeks uit de zogenaamde voor- en achterwaart

se predictiefouten berekend worden, zonder de tussenkomst van de normale LPC-parameters.

De PARCOR-coefficienten hebben per definitie altijd een waarde die ligt tussen -1 en +1 en

bij de berekening ervan kunnen geen instabiliteiten optreden. De recursieve vergelijkingen

waarop het traliefilter gebaseerd is kunnen als voIgt worden gevonden.

Stel hiertoe dat voor een predictiefilter van de orde p de optimale coefficienten a/I) tim a/p)

bepaald zijn. Voor de predictiefout e)p)(n), die verder de voorwaartse predictiefout heet geldt

dan:

8+(P)(n) = s(n) - 81 (1) s(n-1) - ... - 8p(P) s(n-p)

Zo bestaat er ook een achterwaartsepredictiefout eJp)(n):

e-(P)(n) = s(n-p) - 81(1) s(n-p+1) - ... - 8p(P) s(n)

(15)

(16)

Dit is de fout die ontstaat als geprobeerd wordt om met dezelfde parameters het sample direct

v66r de p gebruikte samples te 'voorspellen' (de tijdsvolgorde van de samples wordt als het

ware omgekeerd). Er kan overigens aangetoond worden dat minimalisatie van de achterwaart-
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se predictiefout dezelfde set parameters oplevert als minimalisatie van de voorwaartse predic

tiefout [26, par. 5.5].

Voor de recursieve formulering van de beide predictiefouten van een hogere orde wordt

gevonden:

e/pt1)(n) = e/P)(n)-kpt1 e-(P)(n-1)

e-(pt1)(n) = e-(P)(n-1) - kpt1 8t-(P)(n)

e+(O)(n) = e-(O)(n) = s(n)

(17)

Het traliefilter van figuur 7 vormt een schematische weergave van deze recursieve formulerin

gen.

4.4 Adaptieve LPC

Blijkens de beschrijvingen van de SPlOOO in [5] en [35] vindt de bepaling van de PARCOR

coefficienten niet plaats door middel van het oplossen van stelsels vergelijkingen, maar met

behulp van zogenaamde Correlation Cancellation Loops (CCL's). Hoe deze methode precies

werkt wordt daarin niet verklaard. Uit [26, par. 6.11] blijkt echter dat er sprake moet zijn van

Adaptive Lineair Predictive Coding.

Bij deze methode worden de LPC-coefficienten ai doorlopend automatisch aangepast aan de

hand van de correlatie tussen het foutsignaal e(n) en de vroegere signaalsamples s(n-i). Dit

aanpassen kan op verschillende manieren gebeuren, maar de meest gebruikte is het Widrow

Hoff least-mean-square adaption algorithm (LMS-algoritrne, [26, par. 6.3]). Bij dit algoritme

wordt voor de aanpassing van de LPC-coefficienten formule 18 gebruikt.

aj (n+1) = aj (n) + 2 U e(n) s(n-/) (18)

Hierin 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 ai langzaam zodanig wordt aangepast dat

deze correlatie wordt opgeheven. In figuur 8 is weergegeven hoe een adaptive LPC-filter

(FIR-structuur) met Correlation Canceller Loops eruit ziet.

Toepassing van CCL's heeft tot gevolg dat de LPC-coefficienten real-time (zonder tijdvertra

ging) bepaald worden en rechtstreeks uit de schakeling te voorschijn komen. Een nadeel van

deze methode is dat de parameters zoals die uit bovengenoemde berekeningsmethode volgen,
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2u2.u.e(n)

s(n) +
s(n)~"""",-------------------'~""~e(n)

s-(n)

au~~ aU.~~.--------'---=--------,- - - - ----,----'----'-~

Figuur 8: Correlation Canceller Loops in een adaptief LPC-filter.

benaderingen zijn (de parameters naderen immers langzaam tot de 'exacte' waarden). Zijn

eenmaal deze 'exacte' waarden bereikt dan blijven de parameters hier omheen schommelen.

Bet hangt van de gebruikte approximatiemethode af hoe snel de parameters convergeren en

hoe groot de variaties rond de limietwaarden zijn.

Bet is echter goed mogelijk gemiddelden van de parametersets te nemen omdat die elke

sampleperiode (van bijvoorbeeld 160 jls) bepaald worden en niet zoals bij de andere bereke

ningsmethoden een maal per frame (van bijvoorbeeld 20 ms.). Zo is het mogelijk om een zeer

goede benadering van de 'exacte' parameterset te verkrijgen. Bij de SP1000 is het mogelijk de

parametersets automatisch over een frameperiode te laten middelen.

Ook in de traliefilterstructuur kunnen CCL's worden toegepast, waarbij de convergentie van

de PARCOR-coefficienten zeer snel kan plaatsvinden [26, par. 6.14]. De aanpassing van de

PARCOR-coefficienten ki(n) vindt dan plaats aan de hand van de waarden van de betreffende

voor- en achterwaartse predictiefouten.

De CCL's kunnen gerealiseerd worden in hardware en als rekenalgoritme in een processor. Dit

maakt voor het principe niets uit. Bet laatste is waarschijnlijk het geval in de SP1000, want in

[14] is sprake van een ALU (Arithmatic Logical Unit) die per sampleperiode de aanpassing

van de parameters verzorgt.
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4.5 Conclusies

Vit voorgaande paragrafen blijkt dat LPC manier is om uit het spraaksignaal de momentane

spectrale eigenschappen van het spraaksignaal af te leiden. De methode is algemeen bekend en

veelgebruikt.

Vande diverse besproken vormen van LPC biedt de traliefilter methode enige significante

voordelen voor wat betreft de stabiliteit van de berekening van de parameterwaarden en de

benodigde dataopslag bij analyse. Verder heeft adaptive LPC zoals de SP1000 die gebruikt

belangrijke voordelen zoals real-time analyse zonder uitgebreide berekeningen en met een

zeer beperkte dataopslag.

Voor de spraakanalyse maakt de SP1000 gebruik van een achtste-orde traliefilter zoals in

figuur 7 staat afgebeeld (met p=8). Het traliefilter van de SP1000 bevat alleen nulpunten.

Hierbij worden de k-parameters met behulp van CCL's bepaald en per frameperiode gemid

deld. De exacte structuur van deze CCL's is onbekend, maar waarschijnlijk gaat het om een

algoritme in een ingebouwde ALV (zie [5] en [14]). Er kan geconcludeerd worden dat deze

filterstructuur vrijwel alle bovengenoemde voordelen combineert.
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5
Microfoons

Er bestaan verschillende soorten microfoons die ieder hun specifieke eigenschappen bezitten.

In de volgende paragrafen zullen vier verschillende soorten microfoons en hun eigenschappen

kort worden besproken. (Ben uitgebreid overzicht van microfoons is ook te vinden in [6], [12]

en [17]).

Om te bepalen of en zo ja in welke mate de herkenningsscore afhangt van de gebruikte

microfoon, is een onderzoek verricht met drie verschillende (goedkope) microfoons die

blijkens de volgende paragrafen geschikt leken. Dit zijn een dynamische handmicrofoon, een

dynamisch inbouwelement en een elektret element. In hoofdstuk 7 voIgt een beschrijving van

dat onderzoek.

5.1 Microfooneigenschappen

Een van de belangrijkste eigenschappen van een microfoon is de richtingsgevoeligheid. Deze

bepaalt in hoeverre omgevingsgeluid door de microfoon wordt opgevangen. Andere eigen

schappen zijn de frequentiekarakteristiek, vervorming en de gevoeligheid [17, hfdst. 3]. De te

kiezen microfoon zal voor wat betreft deze eigenschappen aan de volgende voorwaarden

moeten voldoen.

Allereerst moet de microfoon een unidirectionele richtingskarakteristiek l hebben. Dit wil

zeggen dat aIleen geluid dat de microfoon recht van voren nadert wordt opgevangen en geluid

van opzij of van achteren niet. Zo kunnen allerlei omgevingsgeluiden de herkenning minder

verstoren.

De frequentiekarakteristiek van de microfoon zal redelijk vlak moeten zijn in het frequentie

gebied van de menselijke spraak. Vit hoofdstuk 3 is gebleken dat dit het gebied is tussen 100

Hz en ongeveer 3 kHz. Aan de gevoeligheid worden geen speciale eisen gesteld, omdat het

microfoonsignaal toch eerst versterkt moet worden. Ten slotte de vervorming. Deze zal

uiteraard vrij laag moeten zijn.

1 Unidirectioneel wi! zeggen dal de richlingslcarakterisliek een smalle bundel moel hebben.
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5.2 De koolstof microfoon

Deze microfoon wordt voomamelijk gebruikt in de wereld van de telefonie, omdat zijn hoge

gevoeligheid het niet nodig maakt dat het signaal in een telefoon wordt versterkt. De micro

foon bestaat uit een metalen doosje dat gevuld is met koolstof korrels. Het doosje wordt

afgesloten door een aluminium diafragma dat boven op de korrels ligt. Door de akoestische

verplaatsing van het diafragma zullen de koolstof korrels soms verder en dan weer minder ver

worden samengedrukt. Hierdoor ontstaat een evenredige variatie in weerstand tussen het

doosje en het diafragma. In figuur 9 is een schema te zien van een koolstof microfoon.

Diofrogmo

Behuizing

Kooistof korrels
(R+t::.R)

r-LsignOOI

LrUit

Figuur 9: Schematische weergave van een koolstof microfoon.

De koolstof microfoon heeft echter diverse nadelen die hem minder geschikt maken als

microfoon voor de spraakherkenner. Deze nadelen zijn de volgende.

• De microfoon heeft een beperkt frequentiebereik en de dynamiek is ook niet erg groot.

• De microfoon heeft een relatief (ten opzichte van andere soorten microfoons) grote vervor

mingo

• Door de beweging van de koolstof korrels produceert de koolstof microfoon veel eigen

ruis.

Vanwege bovenstaande nadelen is de koolstof microfoon niet erg geschikt om te worden

gebruikt in de spraakherkenner.

5.3 De keramische microfoon

Een piezo-elektrisch element bezit de eigenschap dat tussen twee uiteinden van het element

een elektrische spanning ontstaat wanneer het element langs een bepaalde as wordt vervormd.
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Een keramische of ook weI piezo-elektrische of kristalmicrofoon, maakt gebruik van deze

eigenschap. In figuur 10 is een schema te zien van een keramische microfoon.

Diofrogmo

8ehuizing

Dunne folie

8uigend piezoelektrisch
element

Signool uit

Figuur 10: Schematische weergave van een keramische microfoon.

Een groot voordeel van de keramische microfoon is het feit dat zijn uitgangsspanning groot

genoeg is om een ingangstrap met een hoge impedantie aan te sturen. Sinds de opkomst van

de kwalitatief betere dynamische en elektret microfoons worden de keramische microfoons

vrijwel niet meer gebruikt. Dat is dan ook de reden dat de keramische microfoon niet voor de

spraakherkenner zal worden gebruikt.

5.4 De dynamische microfoon

De dynamische microfoon werkt volgens het principe van de elektromagnetische induktie.

Door een stuk metaal in het veld van een magneet te bewegen, ontstaat er tussen de uiteinden

van dat metaal een elektrische potentiaal. Er bestaan twee uitvoeringen van de dynamische

microfoon.

Allereerst de zogenaamde 'moving coil' microfoon. Bij deze microfoon is een diafragma aan

een spoel bevestigd die in een magneetveld kan bewegen. De elektrische potentiaal aan de

uiteinden van de spoel zal nu evenredig varieren met de akoestische verplaatsing van het

diafragrna. In figuur 11 is een schema van een dynamische 'moving coil' microfoon te zien.

Een tweede uitvoering van de dynamische microfoon is de zogenaamde 'ribbon' microfoon.

Bij deze uitvoering is het diafragma zelf elektrisch geleidend en kan het in een magneetveld

bewegen. De elektrische potentiaal aan de uiteinden van het diafragma zal ook nu varieren met

de akoestische verplaatsing van het diafragrna. De 'ribbon' dynamische microfoon is wat

minder robuust dan de 'moving coil' microfoon en wordt daarom ook minder vaak gebruikt.



·32·

Diafragma

Spoel

Permanente magneet

Signaal uit

Figuur 11: Schematische voorstelling van een dynamische 'moving coil'
microfoon.

De dynamische microfoon beschikt over goede eigenschappen die hem zeer geschikt maken

om te worden gebruikt in de spraakherkenner.

5.5 De condensator microfoon

De condensator microfoon is een puur elektrisch systeem dat werkt middels variaties in een

interne capaciteit. Ook van de condensator microfoon bestaan twee uitvoeringen (condensa

tor- en elekn-etmicrofoon genoemd) die echter voor wat ben-eft de werking vrij veel van elkaar

verschillen.

Gespannen metalen
diafragma

Vaste achterplaat

Versterker

Signeal
uit

Figuur 12: Schematische weergave van een condensatormicrofoon.

Allereerst de condensator microfoon (figuur 12). Deze bestaat uit een vast opgestelde plaat

met op korte afstand een gemetalliseerd diafragma. Op deze manier wordt door de twee

metalen oppervlakken een condensator gevonnd. Door de akoestische verplaatsing van het
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diafragma zal de afstand tussen de twee condensatorplaten veranderen en hiermee ook de

capaciteit van de condensator.

Zoals in figuur 12 te zien is, moet de condensator extern gepolariseerd worden met behulp van

een spanningsbron. De potentiaalverschillen die ontstaan over de condensator moeten met

behulp van een hoog impedante veldeffect transistor (PET) worden versterkt. De meeste

condensator microfoons bezitten hiertoe een ingebouwde FET.

Een andere uitvoering van de condensator microfoon is de voorgepolariseerde of elektret

microfoon. Bij deze microfoon is de polariserende lading permanent opgeslagen in het

diafragma of in de vast opgestelde plaat. De elektret microfoon heeft dus ook geen externe

Elektret diafragma
met gemetalliseerd

folie oppervlak
Voste achterplaat

Figuur 13: Schematische voorstelling van een elektret microfoon.

spanningsbron nodig om te kunnen werken. Figuur 13 toont een schema van een elektret

microfoon. Ook de elektret microfoon bezit vaak al een ingebouwde FET voor de versterking

van het microfoonsignaal.

5.6 Conclusies

Zoals uit voorgaande paragrafen blijkt is de dynamische microfoon het meest geschikt om te

worden gebruikt in de spraakherkenner. De microfoon vervormt vrij weinig en de frequentie

karakteristiek is vlak in het gebied dat hier van belang is. Verder zijn dynamische microfoons

te verkrijgen met een unidirectionele richtingskarakteristiek.

Een goede tweede is de elektret microfoon. Welke van de twee in de praktijk het best voldoet,

zal een onderzoek uit moeten wijzen. Dit onderzoek, waarbij twee dynamische en een elektret

microfoon zijn vergeleken, is beschreven in hoofdstuk 7.
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6
Systeemopzet

6.1 Spraakherkenning met de SP1000

Zoals reeds venneld is, blijkt uit het eerste onderzoek [3] naar de mogelijkheden van spraak

herkenning, dat de SP1000 momenteel eigenlijk de enige mogelijkheid biedt om deze spraak

herkenning te realiseren binnen de gestelde voorwaarden (relatief goedkoop, sprekerafhanke

lijke herkenning van ongeveer 30 gei"soleerde woorden met een herkenningskans groter dan

90%).

De SP1000 is echter niet in staat zelfstandig de spraakherkenning te realiseren. Hij levert

slechts per tijdseenheid (frame) negen getallen af. Deze getallen representeren de spraak die in

die tijdseenheid in gedigitaliseerde en gefilterde vorm aan de SP1000 is aangeboden. De eerste

acht getallen zijn de LPC-parameters en het laatste getal representeert de gemiddelde energie

inhoud van het frame. Hoe deze parameters door de SP1000 bepaald worden is uitgebreid aan

de orde geweest in hoofdstuk 4. Hoe de spraak gefilterd en gedigitaliseerd wordt en waarom,

komt aan de orde in hoofdstuk 8.

Een aan de SP1000 gekoppelde microprocessor zal de spraakherkenning moeten verrichten.

Hiertoe worden eerst alle woorden die herkend moeten gaan worden een keer ingesproken. De

herkenner moet dan als het ware getraind worden. De SP1000 bepaalt de LPC-parameters van

de verschillende woorden en deze worden door de microprocessor opgeslagen. Dit gebeurt in

een gecomprimeerde vonn. Hiertoe worden drie algoritmen op de parameters losgelaten; een

tijdnormeringsalgoritme, een amplitudenormeringsalgoritme en een zogenaamd Dynamic

Time Warping algoritme.

Het eerste algoritme brengt het aantal frames van een woord op een vaste lengte van 12 frames.

Dit is nodig om bij de herkenning de verschillende woorden met elkaar te kunnen vergelijken.

Een woord wordt immers niet altijd met dezelfde snelheid uitgesproken en bestaat dus ook niet

altijd uit hetzelfde aantal frames.

Het amplitudenormeringsalgoritme zorgt ervoor dat aBe negen parameters tussen dezelfde

grenzen komen te liggen. Zo wordt elke parameter bij het vergelijken even zwaar gewogen (de

amplitudeparameter telt even zwaar mee als de LPC-parameters).

Na de amplitude- en tijdnonnering is er voor elk woord een zogenaamd template ontstaan dat

bestaat uit 12 frames van 9 bytes. De herkenning zou er nu in principe op neer komen dat het
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template van een zojuist ingesproken woord, wordt vergeleken met de opgeslagen templates

van alle getrainde woorden. De template die dan het dichtst ligt bij de template van het zojuist

ingesproken woord, hoort dan bij het herkende woord. Deze vergelijking kan bijvoorbeeld

worden uitgevoerd met een kleinste-kwadraten methode.

Er is echter nog een probleem waar nog niet voor is gecompenseerd. Ben woord wordt

namelijk niet altijd met dezelfde snelheid uitgesproken. Wordt een woord in zijn geheel sneller

of langzamer uitgesproken, dan wordt hiervoor gecompenseerd door het tijdnormeringsalgo

ritme. Als echter de spreeksnelheid binnen een woord varieert in vergelijking met de training,

dan is het niet voldoende om de overeenkomstige frames van de twee woorden te vergelijken.

Het Dynamic Time Warping algoritme zorgt ervoor dat ook voordit probleem gecompenseerd

wordt. In de praktijk komt dit erop neer, dat ter plaatse van een sneller of langzamer

uitgesproken stuk in een woord, maximaal een frame van het template van het getrainde of van

het ingesproken woord bij het vergelijken van de twee wordt overgeslagen. Voor de precieze

werking wordt verwezen naar de beschrijving van de implementatie van de diverse algoritmen

in [2, hfdst. 6].

6.2 Omgevingsbesturing met het Busch Timac systeem

Het systeem om de omgeving te besturen is niet zelf ontwikkeld. Men heeft daarvoor gekozen

voor het Busch Timac X-lO afstandsbedieningssysteem. Met dit systeem is het mogelijk om in

een huis maximaal 16 apparaten die door het lichtnet worden gevoed, aan en uit te schakelen.

Op het systeem aangesloten lampen kunnen worden gedimd. Met dit systeem heeft men bij de

vakgroep EME al veel ervaring opgedaan. Voor het systeem is onder andere een eenknops

afstandsbediening ontworpen (o.a. [1] en [38]).

De werking van het Busch Timac systeem

Een Busch Timac systeem bestaat eigenlijk uit twee delen. Allereerst is dat de zogenaamde

netbesturingspost (figuur 14). Het netsnoer hiervan wordt ter hoogte van de gebruiker in het

stopcontact gestoken. Verder bestaat het systeem uit afstandsdimmers en schakelaars (fi

guur 15). Deze worden ter hoogte van een te schakelen apparaat in het stopcontact gestoken en

hierin steekt men dan weer het netsnoer van het te schakelen apparaat. Het is nu mogelijk om

met behulp van de netbesturingspost over het lichtnet berichten te versturen, die door de

schakelaars en dimmers worden ontvangen. Deze zullen op hun beurt deze gecodeerde

berichten uitvoeren.

Zoals in figuur 14 is te zien bezit de netbesturingspost 22 druktoetsen. De 16 druktoetsen links

heten kanaalkeuzetoetsen en komen overeen met evenzoveel verschillende apparaten die in

en uitgeschakeld kunnen worden. Hiertoe kunnen de schakelaars en dimmers met behulp van
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Figuur 14: De netbesturingspost
van het Busch Timac X-10 sys
teem.

Figuur 15: Een afstands
dimmer en een afstands
schakelaar.

een duimwieltje worden ingesteld op een apparaatcode die overeenkomt met een van de

zestien kanaalkeuzetoetsen op de netbesturingspost. Men kan nu een of meerdere apparaten

selecteren door een aantal kanaalkeuzetoetsen op de netbesturingspost in te drukken.

Deze geselecteerde apparaten kan men een aantal functies laten uitvoeren die kunnen worden

gekozen met de 6 druktoetsen rechts op de netbesturingspost. Deze functietoetsen hebben de

volgende betekenis.

1) Aile gekozen schakelaars en dimmers inschakelen.

2) Aile gekozen schakelaars en dimmers uitschakelen.

3) Aile gekozen dimmers hoger (grotere lichtsterkte).

4) Aile gekozen dimmers lager (kleinere lichtsterkte).

5) Aile aangesloten dimmers op volle sterkte.

6) Aile aangesloten schakelaars en dimmers uitschakelen.

Iedere keer als er op een van de functietoetsen 1 tot en met 4 wordt gedrukt, dan zullen alle

geselecteerde schakelaars en dimmers deze functie uitvoeren. De schakelaars zijn natuurlijk

niet in staat om te dimmen en ze zullen zo'n opdracht negeren. De geselecteerde schakelaars

en dimmers blijven hierna nog steeds geselecteerd en als men dan op een andere functietoets

drukt zullen ze allemaal deze functie uitvoeren. Pas als op de functietoetsen 5 of 6 wordt

gedrukt worden alle selecties opgeheven. Er is dan geen enkele schakelaar of dimmer meer

geselecteerd. Ais na een functietoets een nieuwe kanaalkeuzetoets wordt ingedrukt worden

aIle selecties opgeheven en aIleen de dimmer of schakelaar die hoon bij de ingedrukte

kanaalkeuzetoets wordt geselecteerd.

Verder bezitten de netbesturingspost en alle schakelaars en dimmers nog een extra duimwiel

tje. Hiermee moet de zogenaamde huiscode worden ingesteld. Voor deze huiscode kan men 16

verschillende waarden kiezen (A tot en met P) en hij moet voor alle schakelaars, dimmers en
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de netbesturingspost binnen een systeem op dezelfde waarde zijn ingesteld. Hierdoor is het

mogelijk dat bijvoorbeeld in een bejaardentehuis twee huishoudens het systeem gebruiken

zonder dat men bij elkaar het licht aan en uit kan schakelen.

Ook is het mogelijk het systeem te bedienen door middel van een ultrasone afstandsbediening.

Deze bezit dezelfde toetsen als een netbesturingspost en zendt ultrasone codes naar de

netbesturingspost. Deze codes worden door de netbesturingspost ontvangen en op dezelfde

manier verwerkt als een toetsindruk op de netbesturingspost. Bij de vakgroep EME is een

eenknops afstandsbediening ontworpen die dezelfde ultrasone codes uitzendt en dus in plaats

van de gewone afstandsbediening is te gebruiken. Orndat de precieze werking van de cornmu

nicatie tussen de afstandsbediening en de netbesturingspost niet van belang is, wordt deze hier

niet verder behandeld. WeI is als voorwaarde gesteld dat de afstandsbediening naast de

spraakherkenner gebruikt moet kunnen blijven worden.

Voor het Busch Timac X-lO systeem zijn verder diverse accessoires te verkrijgen zoals

inbouwdimmers en inbouwschakelaars, jalousieschakelaars, tijdschakelaars, fasenkoppelaars,

netfilters etc. [15].

De techniek van het Busch Timac systeem

Zoals gezegd maakt het Busch Timac X-I0 systeem voor het transporteren van de schakelbe

richten gebruik van het lichtnet. Een en ander wordt technisch als voIgt gerealiseerd.

Lichtnet

120 kHz Huiscode
trans- schake-
mitter ~ Custom~ laar

18 Volt ~ chip
oE-----

II - voedings-
Toetsen-

spanning
bord

Figuur 16: Blokschema van een netbesturingspost.

Een netbesturingspost ziet er van binnen schematisch uit zoals in figUUT 16 te zien is. Het

belangrijkste onderdeel is een custom chip die alles in de post regelt. Hij leest de druktoetsen

en de huiscodeschakelaar en verstuurt de berichten over het lichtnet. Deze berichten zijn

opgebouwd uit bits (enen en nullen) die er uitzien zoals in figuUT 17 te zien is.
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Figuur 17: Opbouw van de bits in een bericht.

De signalen zoals die zijn weergegeven in figuur 17 treden op tussen de custom chip en de 120

kHz transmitter (zie figuur 16). Ben bit 'duurt' 20 miliseconde. Dit is precies de duur van een

periode van de netspanning. Een logische '1' wordt nu gevormd door drie 'bursts' van een

wisselspanning van 120 kHz gedurende de eerste helft van de netperiode, gevolgd door een

halve periode waarin geen signaal optreedt. Bij een logische '0' is het precies omgekeerd. Dan

is er gedurende de eerste helft van de netspanningsperiode geen signaal aanwezig, terwijl

tijdens de tweede helft drie 120 kHz 'bursts' optreden. Deze manier van coderen heet

puls-code-modulatie (PCM). Waarom de bits op deze manier zijn gecodeerd zal verderop in

deze paragraaf duidelijk worden.

Met behulp van deze bits kan nu een bericht worden opgebouwd waarmee de schakelaars en

dimmers kunnen worden bediend. Ben heel bericht bestaat uit elf bits en duurt dus 11 maal 20

miliseconde is 220 miliseconde. Zo'n bericht ziet er uit zoals in figuur 18 te zien is.

(20 mil>

JnO~ 001000

1

~ 00

1

Inon
1

~ 00

1

~ 001 ~ nnln 0t ~ 0n1 ~nol ~ool
(

Starlbltll >E Huiscode = E >( Kanaalcode = 1 >

Figuur 18: Voorbeeld van een schakelbericht.

Een bericht begint altijd met twee startbits. Ret eerste startbit is een bit dat in de rest van het

bericht niet meer voorkomt. Ret heeft namelijk zowel gedurende de eerste als gedurende de
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tweede helft van de netspanningsperiode drie 'bursts' van het 120 kHz signaal en het stelt dus

geen ' 1' en geen '0' voor. Daarna voIgt nog een tweede startbit dat altijd een logisehe ' 1' is.

Tabel1 : Binaire codering van de huiscode.

Huiscode H8 H4 H2 HI Huiscode H8 H4 H2 HI

A 1 0 0 1 I 1 0 0 0
B 0 0 0 1 J 0 0 0 0

C 1 1 0 1 K 1 1 0 0
D 0 1 0 1 L 0 1 0 0
E 1 1 1 0 M 1 1 1 1

F 0 1 1 0 N 0 1 1 1

G 1 0 1 0 0 1 0 1 1

H 0 0 1 0 P 0 0 1 1

Na de startbits volgen vier bits die samen de huiseode weergeven. Hoe deze huiseode is

geeodeerd staat in tabell. Na de huiseode voIgt dan de kanaalcode. Dit is of het nummer van

een dimmer of sehakelaar Of het is het nummer van een van de zes sehakelfuneties. In het geval

van figuur 18 zullen alle sehakelaars en dimmers die staan ingesteld op huiseode 'E' en

kanaaleode ' l' na ontvangst van dit berieht geselecteerd zijn. Een volgend berieht zorgt er dan

bijvoorbeeld voor dat ze ingesehakeld worden. In tabel 2 staan alle mogelijke binaire eodes

voor de kanaaleode. Hierin geeft het laatste bit (F) aan of het berieht een bepaalde dimmer of

sehakelaar seleeteert (in dit geval nummer 1) of dat het berieht een funetie inhoudt (bijvoor

beeld alle geseleeteerde sehakelaars en dimmers uitsehakelen).

Tabel2: Binaire codes voor de verschillende kanalen en functies.

Kanaalnummer 08 04 02 01 F Kanaalnummer 08 04 02 01 F
of functie offunctie

1 0 1 1 0 0 12 1 0 1 1 0
2 1 1 1 0 0 13 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0 14 1 0 0 0 0
4 1 0 1 0 0 15 0 1 0 0 0
5 0 0 0 1 0 16 1 1 0 0 0
6 1 0 0 1 0 Alles uil 0 0 0 0 1

7 0 1 0 1 0 Aile lampen aan 0 0 0 1 1

8 1 1 0 1 0 Aan 0 0 1 0 1

9 0 1 1 1 0 Uit 0 0 1 1 1

10 1 1 1 1 0 Minder licht 0 1 0 0 1

11 0 0 1 1 0 Meerlicht 0 1 0 1 1
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Om nu een bericht over het lichtnet te transporteren, superponeert het blok '120 kHz transmit

ter' uit figuur 16 het schakelbericht op de netspanning. Voor een periode ziet dat er uit zoals

in figuur 19 te zien is.

220 V, 50 Hz

<

<

DATA ><
20 [ros]

DATA >

>

Figuur 19: Superponeren van het bericht op de netspanning.

Om storingen zoveel mogelijk tegen te gaan wordt elk bericht twee keer uitgezonden. Verder

zijn de ingangen van de ontvangers aIleen geopend vlak na een nuldoorgang van de netspan

ning. Op deze plaatsen zijn de invloeden van storingen het kleinst. AIleen binnen dit tijdsven

ster is het mogelijk een signaal te ontvangen. In een driefasen net zijn de verschillende fasen

gekoppeld middels de leidingcapaciteiten. Dit is ook de reden dat de bits bestaan uit drie bursts

van 120 kHz. De tweede en derde burst in figuur 19 vinden namelijk precies plaats na een

nuldoorgang (van positief naar negatief of andersom) in een van de andere fasen. Door de

capacitaire koppeling zullen de schakelaars en dimmers in de andere fasen dit bericht ook

ontvangen. In uitzonderlijke gevallen is een zogenaamde fasenkoppelaar nodig.

6.3 Koppeling tussen de spraakherkenner en het Busch limac

systeem

Zoals gezegd mogen de oorspronkelijke functies van het Busch Timac systeem niet verIoren

gaan. Verder moet de spraakherkenner ook in staat zijn om berichten via het lichtnet te

versturen. Hiertoe is een koppeling tussen de spraakherkenner en de netbesturingspost gerea

liseerd zoals in figuur 20 is weergegeven.

De verbinding in de netbesturingspost tussen de custom chip en de 120 kHz transmitter is

hiertoe onderbroken en hiertussen is de spraakherkenner geplaatst. Het 120 kHz signaal dat

door de custom chip wordt uitgezonden, wordt nu aan een interruptingang van de micropro

cessor in de spraakherkenner toegevoerd. Ook wordt een 50 Hz signaal dat dezelfde fase heeft
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Figuur 20: Schema van de koppeling tussen de spraakherkenner en de
netbesturingspost.

als de netspanning aan een interruptingang van de microprocessor toegevoerd. Hierdoor is het

mogelijk de door de netbesturingspost uitgezonden signalen in de spraakherkenner in te Iezen

en op juistheid te controleren.

Verder is de spraakherkenner ook in staat berichten uit te zenden, net zoals de netbesturings

post. Hiervoor bezit de spraakherkenner een 120 kHz oscillator waannee dezelfde signalen

opgewekt kunnen worden als de custom chip doet. Doordat ook een signaal met dezelfde fase

als de netspanning aan de spraakherkenner wordt toegevoerd, is het mogelijk de uitgezonden

signalen met de netspanning te synchroniseren. De door de spraakherkenner uitgezonden

signalen worden in de netbesturingspost aan de 120 kHz transmitter toegevoerd, die ze op de

netspanning superponeert.

Alle berichten die worden verzonden gaan nu via de spraakherkenner. Irnrners, de custom chip

is niet meer rechtstreeks op de 120 kHz transmitter aangesloten. Het was misschien logischer

geweest de verbinding tussen de custom chip en de transmitter in stand te laten en deze lijn

alleen te 'monitoren'. Op deze manier blijft de spraakherkenner ook op de hoogte van de

berichten die door de netbesturingspost worden uitgezonden. Het verzenden van berichten

door de spraakherkenner zou dan kunnen gebeuren door deze berichten v66r de 120 kHz

transmitter te sommeren met het signaal van de custom chip. Tijdens de vorige afstudeerperio

de is echter gekozen voor een onderbreking van de lijn tussen custom chip en transmitter.

Er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden om de spraakherkenner te koppelen met het

Busch Timac systeem. Ben mogelijkheid zou bijvoorbeeld zijn dat de spraakherkenner los van

de netbesturingspost staat en dezelfde ultrasone codes uitzendt als de afstandsbediening.

Welke andere mogelijkheden er zijn, en waarom niet voor een van deze oplossingen is

gekozen, wordt beschreven in [2, par. 4.2].
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6.4 Realisatie van het demonstratiemodel

Omdat de spraakherkenner en de netbesturingspost elektrisch met elkaar gekoppeld zijn, is

ervoor gekozen om alles in een kast onder te brengen. Dit had tot gevoIg dat het toetsenbord

van de netbesturingspost niet meer gebruikt kon worden. Hiervoor in de plaats is een eigen

toetsenbord gekomen, dat echter weI dezelfde opbouw heeft als het oorspronkelijke toetsen

bord van de netbesturingspost. Dit toetsenbord is nu gecombineerd met de LED's die de

terugkoppeling naar de gebruiker vormen. Deze terugkoppeling is voorgesteld door Bloks

[2, par. 4.3].

Figuur 21: Fete van de uiteindelijk gerealiseerde spraakherkenner.

In figuur 21 is een foto te zien van het uiteindelijk gerealiseerde demonstratiemodel. Hierin

zijn onder andere de interne en externe microfoon te zien. Op dit moment is de interne

microfoon nog niet te gebruiken, omdat enkele versterkingsfactoren in de analoge ingangstrap

verkeerd zijn ingesteld. Hierdoor is het nodig de externe microfoon te gebruiken in combinatie

met de microfoon voorversterker.

Op de foto is midden voor ook de ultrasone ingang te zien, zoals de netbesturingspost die

oorspronkelijk bezat. Naast het gebruik van de druktoetsen is het ook nog steeds mogelijk om

gebruik te maken van de diverse afstandsbedieningen (de oorspronkelijke Busch Timac

afstandsbediening en de door E.M.E. ontwikkelde afstandsbediening volgens het monoseIec

tor principe).
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Er was behoefte aan om de huiscode en de looptijd op de een of andere manier te kunnen

instellen. Zoals in hoofdstuk 8 wordt beschreven gebeurt dit door middel van twee dipswit

ches.

Tot slot nog enkele opmerkingen over het gebruik van het systeem. Ben bedieningshandlei

ding voor de spraakherkenner is te vinden in [2, par. 4.6]. In de bediening is niets veranderd,

ten opzichte van het vorige proefmodel.

Wat betreft het trainen van de herkenner is er nog het volgende op te merken. In de praktijk

blijkt dat het erg belangrijk is, dat het trainen van de herkenner gebeun wanneer er zo weinig

mogelijk omgevingslawaai is. Immers, bij de herkenning zou dan hetzelfde omgevingslawaai

aanwezig moeten zijn.

Verder moeten de verschillende woorden zorgvuldig worden gekozen. Zoals in hoofdstuk 7

zal blijken, worden sommige woorden vaak met elkaar verwisseld. Ben voorbeeld hiervan is

'uit' en 'aan'. Het is beter om bijvoorbeeld 'inschakelen' en 'uitdoen' te gebruiken. Om

woorden zo min mogelijk op elkaar te laten lijken is het verstandig om bijvoorbeeld 'bureau',

,kamer' en 'wand' te gebruiken in plaats van'bureaulamp', 'kamerlamp' en 'wandlamp'.
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7
Metingen aan de spraakherkenner

7.1 Keuze van de microfoon

Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat een dynamische microfoon theoretisch het meest geschikt is

om te worden gebruikt in de spraakherkenner. Om te bepalen 6f en zo ja in welke mate de

herkenningsscore afhangt van de gebruikte microfoon, is zoals gezegd een onderzoek verricht

met drie verschillende typen (goedkope) microfoons. Dit zijn een dynamische handmicrofoon,

een dynamisch inbouwelement en een elektret element. Het onderzoek is als voIgt opgezet.

Met behulp van een reeds bestaande voorversterker [37], zijn met elke microfoon vijf lijsten

met elk zestien verschillende woorden opgenomen op een cassetteband. Elke lijst bevat

dezelfde woorden, alleen in een andere volgorde. De gebruikte woorden staan in tabel3.

Tabel3: Lijst met woorden, gebruikt om de herkenner te testen.

Televisie Verwanning Deur Aan
Radio Intercom Telefoon Uit

Ventilator Lamp Open Hoger

Weller Gordijn Dicht Lager

Met behulp van deze lijsten met woorden kan nu achteraf en reproduceerbaar de herkennings

score van de spraakherkenner worden bepaald. De herkenner wordt hiertoe eerst met een lijst

getraind en daama worden de andere vier lijsten ter herkenning aangeboden. Er wordt geturfd

hoeveel (en welke) fouten de herkenner maakt. Op deze manier is per microfoon de herken

ningsscore te bepalen.

Men zou denken dat als dezelfde lijst twee keer achter elkaar aan de herkenner zou worden

aangeboden, dat dan twee keer precies dezelfde fouten gemaakt zouden worden. Dit blijkt

echter niet het geval te zijn. Hetzelfde woord uit dezelfde lijst kan de ene keer goed en de

andere keer fout worden herkend. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de volgende.

• Een andere momentane bandsnelheid.

• Een korte exteme storing (lichtnetpiek).

• Een vuile cassetterecorderkop.
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• Een gemagnetiseerde cassetterecorderkop.

• Rek in de cassetteband.

De eerste en de laatste mogelijkheid vallen in principe echter af. Hiervoor zou namelijk door

het Dynamic Time Warping algoritme en door het tijdnonneringsalgoritme gecompenseerd

moeten worden.

Om alle andere problemen uit te middelen is elk van de vier lijsten vijf maal achtereen aan de

herkenner aangeboden. Op deze manier wordt elk van de zestien woorden twintig keer ter

herkenning aangeboden.

In tabel 4 staan de resultaten van de metingen met de drie verschillende microfoons. Er moet

hierbij weI worden opgemerkt dat de opnames gemaakt zijn in een geluiddichte studio en dat

dus niet een reele huiskamersituatie is nagebootst.

Tabel4: Herkenningspercentages voor de verschillende microfoons.

Type microfoon Aantal Herkennings-
fouten percentage

Dynamische handmicrofoon. 11 96.6%

Dynamisch inbouwelement 42 86.9%

Elektret inbouwelement 31 90.3%

Uit tabel 4 blijkt dat de dynamische handmicrofoon het grootste herkenningspercentage ople

Yen. Ais toekomstige modificaties in hardware of software moeten worden beoordeeld op hun

invloed op de herkenningsscore, zal alleen van deze microfoon gebruik worden gemaakt. Na

een modificatie kan opnieuw de herkenningsscore worden gemeten en kan het effect hiervan

bepaald worden.

7.2 Typische fouten

Tijdens bovenstaande metingen bleek dat een aantal woorden vrij vaak ten onrechte voor een

ander woord werden aangezien, terwijl andere woorden altijd correct werden herkend. Op zich

is dat natuurlijk logisch als twee woorden veel op elkaar lijken. Bij sommige verwisselingen

was dat inderdaad het geval, maar bij andere foute herkenningen is er op het eerste gezicht

(lees: gehoor) geen enkele overeenkomst tussen de verwisselde woorden. Tabel 5 geeft een

overzicht van een aantal voorgekomen foute herkenningen voor alle metingen met de drie

microfoons. Een twaalftal woorden die slechts eenmaal voor een ander woord werden aange

zien zijn niet in deze tabel vermeld.
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Typische fouten die optreden bij de herkenning.

Te herkennen woord Foutief herkend als Aantal maal Percentage

Telefoon Intercom 13 21.7%

Uit Aan 12 20.0%

Uit Verwarming 9 15.0%

Hoger Open 8 13.3%

Ventilator Gordijn 7 11.7%

Ventilator Verwarming 6 10.0%

Lager Wekker 5 8.3%

Uit Dieht 4 6.7%

Dicht Wekker 3 5.0%

Uit Lager 3 5.0%

Wekker Dieht 2 3.3%

Uit tabel 5 zien we bijvoorbeeld dat 'telefoon' 13 keer door de herkenner voor 'intercom' werd

aangezien (dat is in 21.7% van de gevallen). Op het eerste gehoor lijken deze woorden ook weI

op elkaar. Beide bestaan uit drie lettergrepen met ongeveer evenveel klemtoon en deze

lettergrepen lijken ook enigszins op elkaar.

Anders is het met' uit' dat in 20% van de gevallen (12 keer) als 'aan' werd herkend. WeI zijn

het allebei korte eenlettergrepige woorden, maar voor ons gehoor klinken ze heel anders

(UI-klank en AA-klank).

Voor het menselijk oor onbegrijpelijk is het feit dat in 15% van de gevallen (9 keer) het woord

'uit' voor 'verwarming' werd aangezien. Voor ons gehoor zijn er ogenschijnlijk geen overeen

komsten tussen deze twee woorden.

Om te onderzoeken waarom de spraakherkenner bepaalde woorden vaak met elkaar verwisselt

en andere nooit, zouden we graag de LPC-parameters van de verschillende woorden met

elkaar vergelijken. Hiertoe is gebruik gemaakt van de LIS 'NER 1000 en een Apple II

computer. Met een bijgeleverd programma kunnen de LPC-parameters van ingesproken

woorden als ASCII-waarden naar een file worden geschreven. Met een Pascal-programma op

een IBM personal computer kunnen deze waarden grafisch worden weergegeven. Er is hierbij

een enorme data-reduktie toegepast en het is dus zaak niet al te nauwkeurig naar deze figuren

te kijken.

Figuur 22 laat een grafische weergave zien van de 8 LPC-parameters van de woorden telefoon

en intercom. De letters bij de assen hebben de volgende betekenis. De t geeft de tijdas aan (van

achter naar voor). De I is het nummer van de LPC-parameter. Deze loopt van 1 tot en met 8
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Figuur 22: Grafische weergave van de LPC-parameters van de woorden
'telefoon' en 'intercom'.

(van links naar rechts). De a geeft de amplitude van de betreffende LPC-parameter weer (van

beneden naar hoven).

Zoals in deze figuur te zien is, hebben de LPC-parameters van de twee woorden een aantal

duidelijke overeenkomsten (een aantal dezelfde 'bergen' en 'dalen' in het LPC-plaatje). Dit

geldt ook voor de LPC-plaatjes van uit en aan en zelfs van uit en verwarming. Voor de

overzichtelijkheid zijn deze figuren hier weggelaten. Deze LPC-plaatjes zijn te vinden in

bijlage C.

In die bijlage is ook een tegenvoorbeeld te vinden. De woorden intercom en verwarming

werden geen enkele keer met elkaar verwisseld. In de grafische weergave van hun LPC-para

meters in bijlage Cis ook te zien dat deze vrij veel van elkaar verschillen.

Welke maatregelen zou men nu kunnen treffen zodat deze verwisselingen niet, of althans veel

minder vaak voorkomen. Een aantal mogelijke oplossingen staat beschreven in bijlage A. Zo

kan men de woorden nog verder dan nu al het gevaI is, onderbrengen in een boomstructuur. Al

deze oplossingen hebben echter het nadeel dat de herkenningsscore per woord er niet door

verbetert. De herkenner zal aIleen minder snel een foute functie uitvoeren.

Een mogelijke oplossing, waarbij weI de herkenningskans per woord vergroot wordt, kwam

voort uit het programma om de LPC-parameters grafisch weer te geven. Dit programma bezat

namelijk ook de mogelijkheid om de energieparameter (de gemiddelde energie per frame) aIs

functie van de tijd te laten zien.

Figuur 23 laat de energie-inhoud zien van de woorden te/eloon en intercom aIs functie van de

tijd.
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Figuur 23: De energie-inhoud van de woorden 'telefoon' en 'intercom'.

In deze figuur is duidelijk te zien dat telefoon twee grote lokale maxima heeft en intercom drie.

Door ook deze gegevens mee te nemen in de herkenningsbeslissing zal deze met grotere

naukeurigheid gedaan kunnen worden.

7.3 Aanpassingen aan de spraakherkenner

Een aanbeveling die door Bloks werd gedaan [2], was het toepassen van de aanbevolen

microfoon ingangstrap die gebruik maakt van het Ie LF13006. Deze schakeling wordt

beschreven in paragraaf 8.1. Om te onderzoeken of het toepassen van deze ingangsschakeling

een positief effect heeft op de herkenningsscore, is weer een meting verricht zoals eerder
beschreven1.

Voor aIle zekerheid is eerst nog even de herkenningsscore met de oude ingangstrap gemeten,

omdat inmiddels een aantal maanden verstreken waren. Het bleek dat de herkenningsscore

was gezakt naar 87.5%. Ben mogelijke verklaring was niet direct voorhanden. De enige

wijziging ten opzichte van de vorige meting was de vervanging van de transformator door een

type met een groter vermogen, omdat dit aan de lage kant bleek.

Na het vervangen van de ingangstrap is de herkenningsscore opnieuw gemeten. Deze bleek nu

gestegen te zijn van 87.5% naar 98.4%. Dit percentage is dus nog hoger dan de oorspronkelij

ke 96.6%. De nieuwe ingangsschakeling blijkt dus een positief effect te hebben op de

herkenningsscore.

Op zich is het natuurlijk vreemd dat in een aantal maanden de herkenningsscore ongeveer 10%

zakt. Hiervoor zijn op het eerste gezicht een aantal mogelijkheden aan te geven. 'hJ zou het

kunnen zijn dat de kop van het cassettedeck vuH en gemagnetiseerd is geraakt door het vele

gebruik dat in de tussentijd heeft plaatsgevonden.

1 Aile metingen die in deze paragraafworden beschreven. zijn verricht met de dynamische handmicrofoon.
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am te onderzoeken of dit inderdaad het geval is, is weer een aantal metingen verricht.

Allereerst is de herkenningsscore opnieuw gemeten met de oude en de nieuwe ingangstrap.

Vervolgens is de kop van het cassettedeck met alcohol gereinigd en met behulp van een

speciale cassette gedemagnetiseerd. De resultaten van deze metingen staan in tabel 6.

Tabel6: Verschillen in herkenningsscore met de oude en de nieuwe
ingangsschakeling en met een 'vuile' en een 'schone' cassettedeck-kop.

Inp;anp;strap Kop cassettedeck Herkenningspercentage

Oud Yuil 83.8%

Nieuw Yuil 90.9%

Oud Schoon 83.8%

Nieuw Schoon 77.8

Het valt bij deze metingen op dat het voor de oude ingangstrap niet uitmaakt of de kop van het

cassettedeck vuil dan weI schoon is. Wat eveneens opvalt is het feit dat voor de nieuwe

ingangstrap de herkenningsscore sterk terugloopt (13%) als de kop van het cassettedeck wordt

schoongemaakt. Omdat 77.8% erg laag is vergeleken met de eerdere metingen, is deze laatste

meting dezelfde middag herhaald. Toen kwam de herkenningskans ineens uit op 83.1 %. Dit

kan onmogelijk veroorzaakt worden door een vuile kop van het cassettedeck of door het

verouderen van de cassette.

Een andere mogelijke oorzaak zou kunnen zijn het feit dat er in de omgeving van de plaats

waar de metingen zijn uitgevoerd, nogal wat apparatuur aanwezig was die (hoogfrequente)

straling uitzendt. Eveneens zou de netspanning door deze apparatuur sterk vervuild kunnen

zlJn.

am deze mogelijkheden te elimineren, is een nieuwe meting verricht. Hierbij is gebruik

gemaakt van een zelfgebouwd netfilter en de meting is uitgevoerd op een plaats, ver weg van

mogelijke storingsbronnen. Nu kwam de herkenningsscore uit op 85.0%, wat nauwelijks meer

is dan de eerder gemeten 83.1 %.

Al met al is nog niet duidelijk wat de oorzaak van deze slechtere en sterk wisselende

herkenningsscores is. Waarschijnlijk ligt de oorzaak toch bij de cassette en het cassettedeck.

Hiertoe zou men de spraak op het bandje twee keer achter elkaar kunnen analyseren en deze
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beide metingen dan vergelijken op pitch, formanten, bandbreedte en woordgrenzen1
. De tijd

tussen de beide metingen kan gevarieerd worden.

Worden de meetproblemen inderdaad veroorzaakt door de cassette en/of het cassettedeck, dan

zal een ander opnamemedium gekozen moeten worden. Hierbij zou men kunnen denken aan

een videorecorder met HIFI-geluid of een digitale opslagmethode.

De herkenningsscore van het uiteindelijk gerealiseerde apparaat is niet gemeten. Bet meten

met behulp van het cassettedeck en de opgenomen cassette zou erg onbetrouwbaar zijn. Bet

simpelweg trainen en daarna inspreken van een aantal woorden zou een herkenningsscore

opleveren die niet is te vergelijken met de allereerste meting van 96.6%.

Tijdens het trainen van de herkenner ten behoeve van een demonstratie, leek het er echter op

dat de herkenningskans was gedaald ten opzichte van het vorige model. Twee mogelijke

oorzaken hiervan zouden kunnen zijn het feit dat de print van de netbesturingspost in dezelfde

behuizing is ondergebracht als de herkenner en een slecht printontwerp van het analoge deeI

van de herkenner.

1 Analyse van spraaksignalen op de genoemde eigenschappen is mogelijk bij het Instituut voor Perceptie
Onderzoek (IPO).
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8
De hardware van de spraakherkenner

De hardware van de spraakherkenner bestaat eigenlijk uit 3 verschillende delen; een analoog

deel, een digitaal deel en een interface deel. Deze onderverdeling is gebaseerd op het feit dat

tijdens het bouwen van de spraakherkenner het het gunstigst bleek om drie verschillende

printen te ontwikkelen. Het wil niet zeggen dat er in het analoge deel geen digitale signalen

voorkomen en omgekeerd. Figuur 24 laat een blokschema zien van de totale schakeling.

Hierin zijn de drie verschillende delen duidelijk terug te vinden.

Timaa

hatarfaao

LUl- llic:ro-

41q>lq IE-- ,roca_r EPROM

l

~

EEPROM BPl000 +---
oE-----

l

Figuur 24: Blokschema van de totale schakeling.

Allereerst het analoge deel. Hierin wordt het binnenkomende spraaksignaal gefIlterd, versterkt

en omgezet naar een digitaal signaal, zodat het door een microprocessor kan worden verwerkt.

Het tweede deel van de schakeling is het digitale deel. Dit bestaat uit een microprocessor met

programmageheugen, datageheugen (RAM en EEPROM), de SPlOOO spraakanalyse-chip,

aansturing van de LED's en interfaces naar de andere delen van de schakeling.

Het derde deel van de totale schakeling is een interface naar de Busch Timac print. Dit deel

van de schakeling moot ervoor zorgen dat de spraakherkenner elektrisch veilig is en dat geen

van de aanraakbare delen rechtstreeks met de netspanning in contact kan komen.

In dit hoofdstuk zuBen de drie verschillende delen van de schakeling achtereenvolgens in

kleine delen behandeld worden. Schema's van de drie delen zijn te vinden in bijlage D, E en

F.
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8.1 Het analoge deeI van de schakeling

In het schema in bijlage D zien we aile onderdelen van de schakeling die zich op de anaIoge

print bevinden. Deze zullen hiema stuk voor stuk besproken worden.

De voeding

Allereerst is dat het voedingscircuit dat de voedingsspanning voor de gehele schakeling

verzorgt. Deze bestaat uit een trafo van 9 Volt 330 rnA, een brugcelgelijkrichter met een

afvlakcondensator, een 7805 spanningsstabilisator gevolgd door weer twee afvlakcondensato

reno Voor het schema van de voeding zie bijlage D.

De microfoon ingangstrap

Een tweede gedeelte van de anaIoge print is de microfoon ingangstrap. Deze schakeling filtert

en versterkt het binnenkomende microfoonsignaaI zodanig dat een anaIoog-digitaal converter

het in een digitaal signaal kan omzetten, waarna het door een microprocessor verwerkt kan

worden. Dit deel van de schakeling bestaat ook weer uit een aantal trappen, die nu achtereen

volgens besproken zuBen worden.

Het rumble filter

In hoofdstuk 3 is gebleken dat frequenties onder de 200 a 300 Hz niet bijdragen tot de

verstaanbaarheid van spraak. Het is dus toegestaan het spraaksignaal hoogdoorlaat te fIlteren

vanaf ongeveer 200 Hz. Dit wordt gedaan door het rumble filter van figuur 25.

Rl

Vmic ----1 t-----L--n--r------"'-t >-'---+ Vrum

R12

R2 R11
39k 56k

Figuur 25: Het rumble filter.

12C»<

Dit filter zorgt ervoor dat 50 Hz brom die door de microfoon en de kabels wordt opgevangen,

uit het microfoonsignaaI wordt verwijderd. Ook akoestisch laagfrequente ruis door bijvoor

beeld het vastpakken van de microfoon wordt hierdoor verwijderd.
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Het filter is een tweede orde hoogdoorlaatfilter met de volgende eigenschappen [16]

R12
versterkingsfactor K = 1+-R = 3.14,

11

1
kantelfrequentie!o = -2-1t-:lJ7'"R-l....R-2C....3-C~4- = 255 Hz.

De versterkingsfactor is op dit moment nog ingesteld op een waarde, waarbij van de micro

foon voorversterker gebruik moet worden gemaakt [37].

De onderste lijn (V-) staat op een gestabiliseerde spanning van 2.5 Volt. Deze spanning dient

ervoor om het werkpunt van de OPAMP in te stellen (signaalaarde). Hierop zal verderop in dit

hoofdstuk nog nader worden ingegaan.

Het pre-emphasis filter

Na het rumble filter voIgt een passief eerste orde hoogdoorlaatfilter, bestaande uit C2 en R4

(zie figuur 26). Dit is een zogenaamd pre-emphasis filter dat er voor zorgt dat de relatieve

energie-inhoud van het signaal wat verschuift naar de hogere frequenties. Dit is nodig omdat

de energie-inhoud van het spraaksignaal vooral gelegen is in de lage frequenties, terwijl de

hogere frequenties voor de spraakherkenning het belangrijkst zijn (zie hoofdstuk 3). De

kantelfrequentie van het filter is

fo - 1 = 2258 Hz.
- 21t R4C2

Vrum ---H-,------"'-i

A..
..7\< 151'

>=1.. ...,- Vpr"
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GAIN ..

___-----L_+-__-+-__.........._ v_

Figuur 26: Het pre-emphasis filter en de variabele versterker.
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De versterker met variabele versterkingsfactor

Naast het pre-emphasis filter toont figuur 26 een versterker met variabele versterkingsfactor.

Deze bestaat hoofdzakelijk uit twee operationele versterkers en het IC LF13006 van National

Semiconductor. Dit IC bevat een spanningsdeler, bestaande uit een reeks van 9 dunne-film

weerstanden. De aftakking hiervan kan met behulp van drie digitale lijnen worden gekozen. In

combinatie met een OPAMP kan een digitaal instelbare versterker gerealiseerd worden. De

versterkingsfactoren kunnen worden ingesteld op de waarden 1,2,4,8, 16,32,64 en 128. De

fout in de versterkingsfactoren bedraagt ten hoogste 0.5%.

Het nut van een variabele versterker is het volgende. Het is nu mogelijk om zachte passages in

de spraak meer te versterken dan luidere passages. Hierdoor kan te allen tijde gebruik worden

gemaakt van een zo groot mogelijk deel van het bereik van de analoog-digitaal omzetter. De

variabele versterker wordt bestuurd door de SPlOOO.

De LF13006 bevat verder nog twee precisieweerstanden, waarmee de signaalaarde voor de

operationele versterkers gegenereerd kan worden. (V_ in de diverse schema's in deze para

graaf). Omdat slechts gebruik wordt gemaakt van een enkelvoudige voeding voor de operatio

nele versterkers is het nodig een stabiel instelpunt te genereren.

Het gelijkspanningsfilter

De volgende trap is een passief hoogdoorlaatfilter, bestaande uit Cs en RS (zie figuur 27). Dit

filter zorgt ervoor dat gelijkspanningssprongen ten gevolge van het overschakelen van de ene

naar de andere versterkingsfactor worden weggefilterd. De kantelfrequentie van het filter is

Jo - 1 = 34Hz.
- 21t RSCS

Het anti-aliasing filter

Een standaard element van een systeem waarin analoge signalen gesampled worden, is een

anti-aliasing filter. Dit fllter zorgt ervoor dat wordt voldaan aan het sampletheorema van

Nyquist [28, bIz. 24-26]. Dit theorema zegt dat de samplefrequentie groter moet zijn dan twee

maal de hoogste frequentie in het te sampelen signaal.

Het filter is een tweede orde laagdoorlaatfilter met de volgende eigenschappen [16]

versterkingsfactor K = 1 + RIO = 2
R9 '

1
kantelfrequentieJo = 21t ~R6R7C6C7 = 2968 Hz.
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Figuur 27: Het gelijkspanningsfilter en het anti-aliasing filter.

De samplefrequentie wordt bepaald door de parameter SP van de SP1000 en is als voIgt te

berekenen [35].

Ie
Isample = (28 + n) * m ' met

fc = clockrate van de SP1000 (=k1okfrequentie/2),

n = de 6laagste orde bits van SP (0 ~ n ~ 63),

m =aantal filtertrappen (voor herkenning zijn dat er 8).

De parameter SP staat momenteel ingesteld op 45 zodat voor de samplefrequentie geIdt:

7159090/2
Isample = (28 + 45) * 8 = 6129Hz.

We zien dus dat de samplefrequentie net groter is dan twee maal de kantelfrequentie van het

filter. Bij de samplefrequentie is de verzwakking dus pas 12 dB en er bevinden zich dus nog

frequentiecomponenten van boven de halve samplefrequentie in het signaal. Een steiler filter

of een veel hogere samplefrequentie is echter niet nodig omdat dit niet zal bijdragen tot een

grotere herkenningskans. [35, bIz. 6-4]

De anaroog naar digitaar omzetter

Het laatste deel van de microfoon ingangstrap is de analoog naar digitaal omzetter. Deze

verzorgt de omzetting van het gefilterde en versterkte microfoonsignaal naar een digitaal

signaal dat door een microprocessor kan worden verwerkt.

V66r deze AD-converter bevindt zich nog een sample-and-hold schakeling bestaande uit

schakelaar IC2B en condensator CU. Deze schakeling zorgt ervoor dat het signaal tijdens de

omzetting niet verandert. De AD-converter wordt bestuurd door de SP1000.
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Figuur 28: De sample-and-hold schakeling en de AD-converter.

De looptijd instelling

Het laatste onderdeel dat zich op de analoge print bevindt is een dipswitch voor de instelling

van de looptijd. De looptijd is een maat voor de snelheid waarmee de diverse LED's in de

trainingsmode worden aangeboden. Hoe groter de looptijd, des te langer blijft een LED

knipperen en heeft men de tijd om een woord in te spreken.

8.2 Het digitale deel van de schakeling

Zoals in het begin van dit hoofdstuk al is vermeld, bestaat het digitale deel van de schakeling

uit een microprocessor met diverse geheugens, de SP1000 en interfaces naar andere onderde

len van de schakeling. Een totaalschema van alle onderdelen op de digitale print is te vinden

in bijlage E. Het digitale deel van de schakeling is ten opzichte van het vorige ontwerp weinig

veranderd. Een andere beschrijving van deze digitale hardware is dan ook te vinden in

[2, par. 5.3].

Processor en geheugens

Het digitale deel van de schakeling is opgebouwd rond de 80C31 microprocessor. Dit is een

8-bits microprocessor uit de MCS51 serie van Intel. Deze processor bezit 32 IO-lijnen die

verdeeld zijn over 4 IO-poorten (PO ... P3) van elk 8 bit breed. AIle vier poorten zijn

quasi-bidirectioneel en bezitten hiertoe een latch, een outputdriver en een inputbuffer. Tevens

bezit deze processor twee interruptingangen, twee timer/counters en de mogelijkheid om

extern data- en programmageheugen aan te spreken.

Het externe programmageheugen bestaat uit een 32 kBytes groot EPROM (27C256). In

principe zou een veel kleiner EPROM voldoende zijn, maar de kostprijs van zo'n EPROM is

hoger dan van een van 32 kBytes.



- 57-

Het externe datageheugen bestaat uit twee verschillende soorten. Allereerst een 8 kBytes groot

RAM dat wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van allerlei variabelen van het programma.

Het RAM-geheugen beslaat de adressen OOOOH tot en met IFFFH. Het andere datageheugen

is een EEPROM (Electrical Erasable Programmable ROM). Hierin worden de LPC-parame

ters van de getrainde referentiewoorden opgeslagen, die dan later met de LPC-parameters van

ingesproken woorden vergeleken worden. Dit geheugen loopt van adres 4000H tot en met

adres 5FFFH.

De SP1000

De microprocessor kan met de SPlOOO communiceren door hem te beschouwen als een stuk

extern datageheugen. De SPlOOO bezit vier registers die de microprocessor kan lezen en

waarin hij kan schrijven. Deze registers bevinden zich op de adressen 6000H tot en met 6003H

van het externe datageheugen. De overige adressen in dit stuk van het geheugen (6004H tot en

met 7FFFH) worden niet gebruikt.

Aansturing van het LED-display

Voor het aangeven van de diverse functies en voor het terugmelden van een herkend woord, is

een display aanwezig van 25 LED's. Deze worden gemultiplexed aangestuurd in een matrix

van 4 kolommen bij 8 rijen. Figuur 29 laat deze aansturing zien.

AD lllI
A1 01

CI2
01

'-----+---+---+----Q:::] ~.,.

- ..... ' I....

Figuur 29: Schema van de aansturing van de LED's.

Door middel van de twee uitgangen TO en T1 van de processor wordt een van de kolommen

(ledkolO ... ledko13) geselecteerd en in deze kolom kan de processor elke willekeurige combi

natie van LED's laten branden met behulp van poort 1. Deze poort wordt gebufferd door IC9.
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De verbinding tussen poort 1 van de processor en het buffer is iets anders dan in het vorige

ontwerp. Dientengevolge is ook de software voor de aansturing van de LED's iets veranderd.

Inlezen van huiscode en looptijd

Om bijvoorbeeld een dimmer te kunnen bedienen, moeten de huiscodeschakelaars van de

netbesturingspost van het Busch Timac systeem en van de dimmer in dezelfde stand staan.

Omdat de print van de netbesturingspost uit de originele behuizing is gehaald, kan de huiscode

niet meer met het duimwieltje worden ingesteld. Dit duimwieltje is vervangen door een

dipswitch die zich op de interfaceprint bevindt. Om deze huiscode in de processor in te kunnen
lezen, wordt de stand van de huiscodeschakelaar gebufferd door lClO.

Ook de stand van de dipswitch die de looptijd aangeeft wordt door lClO gebufferd. Deze

dipswitch bevindt zich op de analoge print (zie vorige paragraaf).

Net als de SP1000 maakt het buffer ook deel uit van het exteme datageheugen van de

processor. Dit buffer beslaat slechts een geheugenplaats en weI op adres 2000H. De adressen

200IH tot en met 3FFFH in dit geheugenblok worden niet gebruikt.

Andere onderdelen

In bijlage E zijn nog drie NAND's te zien. De eerste twee (IClD en lClA) hebben tot doel de

signalen die van het Busch Timac systeem afkomen te inverteren en van steile flanken te

voorzien. Deze signalen zijn de 50 Hz netclock en het 120 kHz signaal.

De schakeling rondlClC is een oscillator met een frequentie van 120 kHz. Deze is nodig om,

als de spraakherkenner zelf berichten moet versturen, dezelfde 120 kHz signalen te kunnen

opwekken als het Busch Timac systeem.

8.3 De interface naar het Busch Timac systeem

Bijlage F geeft een schema van het derde deel van de spraakherkenner, de interfaceprint. Deze

print bevat een aantal schakelingen die moeten zorgen voor een elektrisch veilige koppeling

tussen het Busch Timac systeem en de spraakherkenner. Het Busch Timac systeem wordt

namelijk rechtstreeks uit het lichtnet gevoed, zodat koppeling van de aarde met de aarde van

de spraakherkenner een gevaarlijke situatie op kan leveren. De beide elektrische systemen

worden gescheiden door middel van drie optocouplers.

Figuur 30 laat de schakelingen zien voor de drie signalen tussen het Busch Timac systeem en

de spraakherkenner. Allereerst het 120 kHz signaal dat van het Busch Timac systeem naar de

spraakherkenner gaat. Dit is het signaal dat op de netspanning wordt gesuperponeerd als er op
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Figuur 30: Interfaceschakelingen tussen de spraakherkenner en het
Busch Timac systeem.

een knop op de netbesturingspost wordt gedrukt. Dit signaal wordt nu echter onderbroken en

via optocoupler 01 aan de microprocessor toegevoerd. Deze ontcijfert dit signaal en stuurt het

eventueel via optocoupler 03 weer terug naar het Busch Timac systeem. Daar zal het signaal

alsnog op de netspanning worden gesuperponeerd.

Optocoupler 02 geeft het 50 Hz netklok signaal door aan de microprocessor. Dit signaal wordt

gebruikt om te kunnen vaststellen of binnenkomende 120 kHz signalen geldig zijn, en om bij

het verzenden van 120 kHz signalen deze te kunnen synchroniseren met de netspanning. Zoals

gezegd wordt via 03 een te versturen bericht naar het Busch Timac systeem geleid waar het

op de netspanning wordt gesuperponeerd.

Verder is in bijlage F nog de dipswitch te zien waarmee de huiscode ingesteld kan worden. Dit

is een dubbelpolige dipswitch omdat ook hier de scheiding tussen het Busch Timac systeem en

de spraakherkenner gehandhaafd moet blijven.

Tot slot zijn nog 8 condensatoren te zien (Cl tot en met C8). Dit zijn condensatoren om het

denderen van de schakelaars te onderdrukken. Deze zaten oorspronkelijk op de Busch Timac

print, maar het was handiger om ze op de interfaceprint te plaatsen.
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9
De software van de spraakherkenner

Ten opzichte van het vorige proefmodel zoals dat door Bloks is ontwikkeld, is er in de

software erg weinig veranderd. In [2, hfdst. 6] wordt deze software op een zeer uitvoerige

wijze beschreven. Oak wordt de software geheel verduidelijkt met stroomschema's [2, bijla

ge 1]. Het hier simpelweg kopieren van deze gedeelten is dus onnodig en zou dit verslag zo'n

zestig pagina's dikker maken. Hier worden aIleen de veranderingen ten opzichte van het

vorige proefmodel beschreven.

Zoals in de beschrijving van de hardware al werd vermeld, is de aansturing van het LED-dis

play veranderd ten opzichte van het vorige proefmodel. Hierdoor moest ook de aansturing van

deze LED's in de software veranderd worden. Dit is gerealiseerd door met behulp van een

tabel een vertaalslag uit te voeren naar de oude situatie. De programmatekst die dit verzorgt

staat in figuur 31.

ACTLED MOV
ANL
XCH
CLR
ADD
MOVC

OFFS3 ORL

LEDTBL DEFB
DEFB

R7,A
A,#10000000B
A,R7
ACC.7
A,#LEDTBL-OFFS3
A,@A+PC
A,R7

0,7,1,6,2,5,3,4,8,15,9,14,10,13,11,12
0,0,0,0,0,21,19,20,0,31,25,30,0,29,27,28

Figuur 31: Veranderingen in de procedure 'ACTLED'ten behoevevan een
andere aansturing van het LED-display.

De programmatekst in figuur 31 komt nog voor de eerste regels in de procedure'ACfLED'.

Hier wordt dus allereerst de vertaalslag uitgevoerd naar de oude situatie, waarna het oude deeI

van 'ACTLED' de betreffende LED aanzet.

Een tweede wijziging die in de software is aangebracht houdt verband met het feit dat de

herkenner nu door middel van optocouplers is gescheiden van de netbesturingspost. Het bleek

dat de twee signalen die van de netbesturingspost naar de herkenner gaan (het 120 kHz signaal
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en het 50 Hz signaal), verschillende looptijden hadden. Als de herkenner de 120 kHz signalen

inleest controleert hij de geldigheid ervan door de fase van het 50 Hz signaal te bekijken. Dit

bleek een klein beetje achter te lopen bij het 120 kHz signaal en hierdoor werden de signalen

af en toe niet goed ontvangen.

SERVIO CLR
ACALL
MOV

WAIT50H DJNZ
PUSH
PUSH

EXO
RESINT
RO,#25
RO,WAIT50H
PSW
ACC

;Rest of code is loaded by polling

:Wait until netclk is stable

Figuur 32: Veranderingen in de procedure 'SERVia' om te compenseren
voor de verschillen in vertraging in het 120 kHz signaal en het 50 Hz signaal.

De oplossing hiervoor was om na het inlezen van een bit in het 120 kHz signaal eerst even een

korte tijd (50 ~s) te wachten alvorens de fase van het 50 Hz signaal in te lezen. Dit inlezen van

beide signalen gebeurt in de interrupt service routine 'SERVIO'. In figuUT 32 geeft het

schuingedrukte stuk programmatekst de veranderingen weer in deze procedure.

Er zijn nog twee veranderingen in de hardware aangebracht die aanleiding geven tot een

verandering in de software. Deze veranderingen in de software zijn echter in het uiteindelijke

demonstratiemodel nog niet aangebracht.

Zo is het niet meer nodig dat de looptijd op een vaste waarde staat. Deze kan nu met behulp

van een 4-polige dipswitch op de analoge print worden ingesteld. Het uitlezen van deze

dipswitch is in de uiteindelijke versie van de software nog niet geYmplementeerd.

Ook de huiscode van de spraakherkenner staat nu niet meer vast op de waarde 'A'. De

dipswitch waarmee de huiscode kan worden ingesteld, bevindt zich op de interface print en

bestaat uit vier dubbelpolige schakelaars. Op deze manier zijn de netbesturingspost en de

herkenner elektrisch gescheiden, terwijl ze beide toch dezelfde huiscode gebruiken bij het

samenstellen van hun berichten. Ook het uitlezen van deze dipswitch is in de uiteindelijke

versie van de software nog niet geYmplementeerd.
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10
Conclusies

Het blijkt dat het inderdaad mogelijk is om binnen de gestelde voorwaarden een spraakherken

ner te realiseren.

Allereerst de eisen die in 1984 aan het begin van het onderzoek naar de mogelijkheden van

spraakherkenning zijn opgesteld. Deze zijn vermeld in hoofdstuk 2. Aan al deze eisen is

voldaan. Zo is door het gebruik van relatief goedkope onderdelen de kale prijs van een

spraakherkenner (die dus de netbesturingspost vervangt) onder de flOOO,- gebleven. De

herkenner is in staat om sprekerafhankelijk 23 gei'soleerde woorden te herkennen (zestien

kanalen en zes functies). De herkenningskans is in principe groter dan 90%, zoals blijkt uit de

eerste metingen.

Aan de eisen die aan het begin van het hier beschreven onderzoek zijn opgesteld en die zijn

vermeld in het eisenblad (zie hoofdstuk 2), is ook allemaal voldaan. Zo is de herkenner

gekoppeld met het Busch Timac X-lO omgevingsbesturingssysteem. De oorspronkelijke

functies van dit systeem zijn niet aangetast. Zo kan het systeem nog steeds met behulp van een

ultrasone afstandsbediening of toetsen bediend worden. De gebruiker is in staat zelfstandig

woorden te wissen en te trainen. Het systeem bezit een interne en een externe microfoon,

waarbij de interne wordt uitgeschakeld als een externe microfoon wordt gebruikt. De herken

ningskans is door een aantal hardware aanpassingen vergroot.

Een groot voordeel van dit demonstratiemodel van de spraakherkenner ten opzichte van vorige

testversies is het feit dat de herkenner elektrisch veilig is. Dit is gerealiseerd door het gebruik

van optocouplers bij de koppeling van de herkenner met de Busch Timac netbesturingspost.

Het vervolg van dit onderzoek zal zich voornamelijk moeten richten op een aantal punten. Zo

zal allereerst het demonstratiemodel moeten worden afgewerkt. De mogelijkheid is nu in de

hardware aanwezig om de huiscode en de looptijd met behulp van twee dipswitches in te

stellen. De software maakt hiervan echter nog geen gebruik.

Verder zal moeten worden gezocht naar de oorzaak van het slechtere functioneren van het

uiteindelijk gebouwde demonstratiemodel ten opzichte van vorige testversies. Waarschijnlijk

ligt de oorzaak in het samenvoegen van de netbesturingspost en de herkenner of bij een slecht

ontwerp van de analoge print van de herkenner. In beide gevallen kan er sprake zijn van

storing in het analoge deel van de schakeling. Dit is mogelijk indien de print van de netbestu-
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ringspost het analoge deel van de schakeling beYvloedt, of indien de trafo van de herkenner

vlak bij de analoge elektronica is opgesteld.

Een volgende belangrijke taak is het zoeken van een meetmethode waarmee eenduidig de

herkenningsscore gemeten kan worden. De methode waarmee dit in dit verslag is gebeun (met

behulp van een cassettedeck en een audio cassette) lijkt op den duur niet betrouwbaar.

Misschien is het mogelijk om te achterhalen waarom deze methode niet betrouwbaar is, door

de spraak die op de cassette staat bij het !PO te laten analyseren en dit, nadat de cassette een

tijdje heeft gelegen, nog een keer te doen en de resultaten dan met elkaar te vergelijken.

Het lijkt dat op dit moment het hardwareontwerp van de herkenner optimaal is. Verbeteringen

in de herkenningskans zullen waarschijnlijk alleen nog uit de software te halen zijn. In

bijlage A wordt een groot aantal ideeen opgesomd die stuk voor stuk tot een betere spraakher

kenner zouden kunnen leiden. De invloed van het gebruik van deze methoden zou moeten

worden onderzocht.

Naast aIle aanbevelingen die in dit literatuuronderzoek worden gedaan om de herkenningssco

re verder te verhogen, heeft ook het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven hienoe een

mogelijkheid opgeleverd, namelijk het gebruik maken van het aantal lokale toppen in de

energie-inhoud van het signaal. De invloed van het gebruik van deze methode op de herken

ningskans zou eveneens moeten worden onderzocht.

Een taak die in eerste instantie niet zo erg belangrijk is, maar die toch een keer zal moeten

worden verricht, is het herschrijven van de software. Op dit moment is deze vrij slordig

opgezet met weinig duidelijk commentaar. Ook wordt een aantal 'trucjes' toegepast die het

geheel niet erg overzichtelijk maken.

Als de software toch wordt herschreven, dan kan gelijk een onderzoek worden opgezet naar

het gebruik van een andere soon communicatie tussen de gebruiker en de herkenner. Ben

aantal mogelijkheden hienoe wordt eveneens beschreven in bijlage A. Tevens kan dan een

onderzoek worden opgestart, waarbij gebruikers ervaring kunnen opdoen met het apparaat en

zijn verschillende mogelijkheden en beperkingen.
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A
Literatuuronderzoek

Tijdens deze afstudeeIperiode is een uitgebreid literatuuronderzoek gehouden. Gezocht is naar

literatuur over spraakherkenning ten behoeve van ADL-apparatuur voor gehandicapten. Hier

bij is expliciet gezocht naar literatuur over 'environmental control' (het besturen van de

omgeving) door middel van spraak. Dit bleek nodig om het onderzoek enigszins te beperken.

Zeer veelliteratuur handelt namelijk over besturing van rolstoelen door middel van spraak.

De gevonden literatuur is onderzocht op bruikbare methoden en suggesties die kunnen leiden

tot een 'betere' spraakherkenner. Deze verbeteringen zijn op twee manieren te bereiken.

Allereerst kan men er voor zorgen dat de kans op herkenning van de individuele woorden

groter wordt. Een aantal hiertoe bruikbare methoden is in de literatuur gevonden. Een tweede

mogelijkheid om een betere spraakherkenner te realiseren is het verminderen van de kans op

een foute actie van de herkenner. Ook van deze methode zijn een aantal voorbeelden gevon

den. Hieronder zuBen de resultaten van dit onderzoek worden weergegeven.

Mogelijkheden ter verbetering van de herkenningskans

In [7J wordt gebruik gemaakt van een combinatie van drie methoden. Zo worden, naast

LPC-analyse, het aantal nuldoorgangen per tijdseeneid (Zero-crossings) en de absolute waarde

van het spraaksignaal (Absolute value) in de herkenningsbeslissing meegenomen.

In de herkenner zoals die in dit verslag wordt beschreven, moet men tijdens de training aIle

woorden die herkend moeten kunnen worden, twee keer inspreken. Het gemiddelde van die

twee wordt dan als referentietemplate opgeslagen. In een aantal onderzochte artikelen wordt

voor de training gebruik gemaakt van een gemiddelde over 10 of 20 keer inspreken [7J, [13J,

[40J. Bij dit inspreken moet men dan ook de intonatie varieeren omdat die tijdens de herken

ning ook niet altijd gelijk is [40J.

Ook is het mogelijk door het gebruik van meer geheugen, om van elk te herkennen woord

meerdere templates op te slaan [9J. Hierbij moet in elk stadium van de dialoog het aantal

ingangs-selekties beperkt worden (zie hiervoor verderop in deze bijlage).

Verder blijkt dat toch ook de lengte een belangrijk kenmerk is van een woord [9J. Door deze

lengte ook mee te nemen in de herkenningsbeslissing kan de herkenningskans worden ver

groot.
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Zoals ook al in dit verslag naar voren is gekomen, kan men het beste gebruik maken van een

microfoon met een smalle richtingskarakteristiek (a noise-cancelling microphone [9]).

Een andere mogelijkheid om de herkenningskans van de afzonderlijke woorden te vergroten

is het dynamisch aanpassen van de referentietemplates [29]. Dit wi! zeggen dat het referentie

template wordt aangepast als een woord good is herkend. Ret voordeel hiervan is dat langzame

variaties in de stem geen invloed hebben.

Mogelijkheden ter vermindering van fouten

De herkenner zoals die op dit moment functioneen, maakt gebruik van een hierarchisch

gerangschikte vocabulaire. Dit wi! zeggen dat op elk moment in de herkenning het aantal

woorden dat herkend kan worden, beperkt wordt. Immers, de herkenningskans hangt ook sterk

af van de grootte van de aktieve vocabulaire. In een aantal anikelen wordt ook gewezen op het

belang van zo'n hierarchische structuur [7], [9].

Rierarchische structuren in de vocabulaire zijn er in een aantal vormen. In [9] en [29] worden

er twee besproken. Beide maken gebruik van twee woorden die fonetisch erg ver uit elkaar

liggen en dus bijna nooit met elkaar worden verwisseld.

Nee Nee

Figuur A: Een voorbeeld van een mogelijke communicatie met de her
kenner.

Figuur A laat een mogelijkheid zien van communicatie met een herkenner. In de begintoe

stand is de herkenner alleen in staat om een apparaat te herkennen. Als hij een apparaat heeft

herkend, dan komt hij in een toestand, waarin hij alleen de twee fonetisch ver uit elkaar
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liggende woorden kan herkennen (in dit gevaI zijn dat 'ja' en 'nee,I). Als de herkenner het

juiste apparaat heeft herkend wordt 'ja' ingesproken, anders 'nee'. Na een 'nee' gaat de

herkenner weer terug in de uitgangspositie, terwijl na een 'ja' de herkenner in een toestand

komt waarin hij aIleen in staat is een functie te herkennen. Dit tweede deel van de communi

carie verloopt hetzelfde aIs het eerste dee!. Nadat zowel apparaat aIs funcrie correct zijn

herkend, voert de herkenner de functie uit en gaat terug naar de uitgangspositie.

Een andere vorm van communicatie met de herkenner werkt volgens het principe van het

aanbieden van het op een na beste woord. Het blijkt dat aIs een woord niet goed wordt

herkend, dat dan in het overgrote deel van de gevaIlen het op een na best overeenkomende

woord inderdaad het juiste is [9]. Verder wordt ook hier weer gebruik gemaakt van twee

woorden die fonetisch ver uit elkaar liggen. De conversatie verloopt nu zoaIs in figuur B is

weergegeven.

Figuur B: Een tweede voorbeeld van een mogelijke communicatie met
de herkenner (met aanbieden van op sen na beste woord).

In de uitgangstoestand is de herkenner weer aIleen in staat om een apparaat te herkennen. Als

een apparaat herkend is, wordt dit aan de gebruiker getoond. Is het juiste apparaat herkend, dan

reageert de gebruiker met 'ja' en gaat de herkenner weer over naar een toestand waarin aIleen

een funcrie kan worden herkend. Als de gebruiker echter 'nee' zegt, dan gaat de herkenner niet

I In de praktijk bUjkt dat 'ja' en 'nee' relatiefvaak met elkaar worden verwisseld. Deze twee woorden zijn
echter aileen gekozen ter illustratie.
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terug naar de uitgangstoestand zoals in het vorige voorbeeld, maar toont de herkenner het

woord dat dan het beste overeenkomt met het ingesproken woord, mits die twee niet te ver van

elkaar verwijderd zijn. Bet tweede deel van de conversatie (de functiekeuze) verloopt op

precies dezelfde wijze. Bet voordeel van deze methode is dat de gebruiker minder snel

geYrriteerd raakt als een bepaald woord telkens niet goed wordt herkend.

Men zou kunnen implementeren dat het systeem de toestand van aIle schakelaars onthoudt.

Bierdoor is het dan mogelijk dat als de herkenner een volgend commando ontvangt, dat hij dan

de bijbehorende lamp inschakelt als deze uit was en andersom.

Een laatste mogelijkheid die wordt toegepast om foute reakties van een herkenner te voorko

men, is het gebruik van een zogenaamde 'sleep state' en een 'wake-up state' [9], [10] en [29].

Bierbij komt de herkenner op de een of andere manier, in een standby-toestand (bijvoorbeeld

door het inspreken van het woord 'slapen' of als de herkenner een bepaalde tijd niets 'hoort').

Uit deze toestand kan hij alleen worden gewekt door het inspreken van een bepaald woord. Zo

wordt voorkomen dat de herkenner reageert op woorden in een gewone conversatie of op het

dichtslaan van een deur.
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B
Literatuuronderzoek naar neurale netwerken

Neurale netwerken vonnen een methode voor signaalanalyse en patroonherkenning. De me

thode is al tientallen jaren oud, maar is de laatste paar jaar erg in de belangstelling gekomen.

Deze methode kan ook op spraaksignalen toegepast worden. Zoals gezegd is het echter nu nog

te vroeg om deze methode toe te gaan passen in de te realiseren spraakherkenner. Hiervoor is

de methode nog te duur en de benodigde hardware veel te omvangrijk. Omdat misschien in de

toekomst toch van neurale netwerken gebruik gemaakt zou kunnen worden is een klein

literatuuronderzoek gehouden naar de stand van zaken op dit moment.

Neurale netwerken zijn ontworpen naar een model van het menselijk brein. Ze bezitten ook

associatieve kenmerken, korte en lange termijn geheugens, dejA-vu's en andere 'typisch'

menselijke eigenschappen. Het zijn vaak hele netwerken van zeer veel parallelle analoge

computers met ieder een klein lokaal geheugen. De verbindingen tussen de processoren

onderling kunnen in de loop van de tijd veranderen. Door al deze kenmerken zijn neurale

netwerken in staat patronen in signalen te herkennen en te onthouden. Door deze eigenschap

zijn ze zelflerend.

De mogelijke toepassingen zijn legio. Zo zou men onder andere kunnen denken aan het lezen

door een computer van handschriften, toegangscontrole aan de hand van vingerafdrukken en

de in dit verslag beschreven spraakherkenning.

Op diverse plaatsen in de wereld wordt momenteel onderzoek verricht naar neurale netwerken.

In de literatuurlijsten van de publicaties op dit gebied komen een aantal namen vrij vaak voor.

Het vennoeden bestaat dat dit vooraanstaande onderzoekers op dit terrein zijn. Hun namen

zijn:

Shun-ichi Amari,

Department of Mathematical Engineering and Instrumentation Physics,

University of Tokyo,

Tokyo 113 Japan.

Michael A. Arbib,

Center for Neural Engineering,

Univerity of Southern California,

Los Angeles, CA 90089-0782, USA.
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Stephen Grossberg,

Center for Adaptive Systems, Mathematics Department,

Boston University,

Boston, MA 02215, USA.

Teuvo Kohonen,

Laboratory of Computer and Information Science,

Helsinki University of Technology,

SF-02150 Espoo 15, Finland.

Ook dichter bij huis wordt er onderzoek verricht naar neurale netwerken. Bij het Instituut voor

Perceptie Onderzoek (IPO) in Eindhoven, heeft een werkgroep van vijf man zich gedurende

ongeveer een jaar met dit onderwerp beziggehouden. De groep bestond uit D. Bouwhuis, D.

Berouille, C. van Deemter, FEngel en J. de Vet. De werkgroep is inmiddels opgeheven, maar

vier van de vijf personen werken nog op het IPO.

Op de TV Eindhoven (TUB) houdt men zich ook bezig met neurale netwerken. De vakgroep

Elektronische Schakelingen (ES) doet onderzoek naar de wiskundige fomulering van het

gedrag van neurale netwerken en naar modelbeschrijvingen van de neuronen in relatie tot hun

elektrische opbouw. Verder wordt bij de vakgroep Digitale Systemen (EB) onderzoek verricht

naar multiprocessor- en parallel processing systemen.

Er bestaat ook een tijdschrift over neurale netwerken. Sinds kort is men bij het IPO hierop

geabonneerd. Dit tijdschrift heet:

Neural Networks

The Official Journal of the International Neural Network Society

Ed. by S. Amari et al.

New York: Pergamon Press

Tot slot is er een kort literatuuronderzoek gedaan naar de verkrijgbare boeken en artikelen op

de 1U Eindhoven. Hiertoe is het bibliotheek informatiesysteem VUBIS doorzocht op de

volgende onderwerpen.

• Computers, neurale

• Kunstmatige intelligentie

• Neurale netwerken

• Neurocybemetica

De literatuurlijst bestaat uit boeken en tijdschriftartikelen die op het eerste gezicht de moeite

van het bekijken waard leken. De originele lijst van artikelen in VUBIS is vele malen groter.
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[13] Neuronet computing. Proceedings of the inter faculty seminar held at the department

of Infonnation systems and computer science National University of Singapore, 23
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Singapore: Department of Information Systems and Computer Science, 1989.

[14] Soucek. B. and M. Soucek.
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Vooral het anikel van K.J. Lang in het blad Neural Networks lijkt erg interessant. Het boek

van I. Aleksander over neural computing lijkt een goed inzicht te geven in de grondbeginselen

van de neurale netwerken.
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c
Grafische weergave van de LPC-parameters

In deze bijlage staan vier voorbeelden van grafische weergave van LPC-parameters. Hiertoe is

gebruik gemaakt van de LIS'NER 1000 en een Apple II computer. Met een bijgeleverd

programma kunnen de LPC-parameters van ingesproken woorden als ASCII-waarden naar

een file worden geschreven. Met een Pacal-programma op een ffiM personal computer kunnen

deze waarden grafisch worden weergegeven. Er is hierbij een enorme datareduktie toegepast

en het is dus zaak niet al te nauwkeurig naar deze figuren te kijken.

De letters bij de assen hebben de volgende betekenis. De t geeft de tijdas aan (van achter naar

voor). De 1is het nummer van de LPC-parameter. Deze loopt van 1 tot en met 8 (van links naar

rechts). De a geeft de amplitude van de betreffende LPC-parameter weer (van beneden naar

boven).

De figuren 3, 4 en 5 geven de LPC-parameters weer van de woorden die het vaakst met elkaar

zijn verwisseld. Figuur 6 daarentegen laat de LPC-parameters zien van twee woorden die

nooit met elkaar zijn verwisseld.

Telefoon Intercom

Figuur C: Grafische weergave van de LPC-parameters van de woorden
'telefoon' en 'intercom'.
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Aan

Figuur 0: Grafische weergave van de LPC-parameters van de woorden
'uit' en 'aan'.

Uit Verwarming

Figuur E: Grafische weergave van de LPC-parameters van de woorden
'uit' en 'verwarming'.

Intercom Verwarming

Figuur F: Grafische weergave van de LPC-parameters van de woorden
'intercom' en 'verwarming'.
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G
Schema van de aansluitingen van de Busch Timac

print en de LED-print

r------------l
I I
I I

IiiiC: I I
I

Led- on llChakelaarpnnt
I

.-c:::;. I I
Qj >

FHII! I I fI >

i I I
I I
I I
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................ -- .....~
r-
~.~~

~ 1-::... ......... i
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I I

I
IiIiilMiDal

4ii=_--l1 .......1 ~L:>

Iiii__KZctCI=---,: : -=
a::ilMM&:i-iiIJIIaILlll:t1=--11 Busch Timac print '--I_-IliI[W=>

:==;iYYi~~~I:If---::=---t::CIIiJI.NLDIW~"DC"::»=::CWti .
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H
Componentopstellingen van de analoge, de digitale

en de interface print
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I
Aansluitingen van de connectoren

Verbindingen tussen de Busch
Timac print en de interface print.

Naam NwnmerSIP- NwnmerSIP-
connector 1 connector 2

+18 Volt 1 -
Goo (18 V) 9 -

50 Hz (18 V) 8 -
120 kHz (18 V) 7 -

120 kHz out (18 V) 6 -
HCl (18 V) 2 -
HC2 (18 V) 3 -
HC4 (18 V) 4 -
HC8 (18 V) 5 -
SWKOLO - 13

SWKOLl - 12

SWKOL2 - 11

SWROWO - 10

SWROWI - 9

SWROW2 - 8
SWROW3 - 7

SWROW4 - 6

SWROW5 - 5

SWROW6 - 4

SWROW7 - 3

SWAN - 2

SWKAT - 1

Flatcable van de analoge print
naar de digitale print.

Naam Pinnummer Pinnummer
connector connector di-

analoge print gitale print

+5 Volt 14 14

Gnd (5 V) 12 12

ADCCE 3 3

ADCCLK 5 5

ADCDATA 7 7

GAIN6 13 13

GAIN12 11 11

GAIN24 9 9

LTO 1 1

LTl 2 2

LT2 4 4

LTI 6 6

N.C. 8 8

N.C. 10 10



Flatcable van de interface print
naar de LED-print.

Naam Pinnummer Pinnummer
connector in- connector
terface print LED-print

SWKOLO 14 I

SWKOLl 12 3
SWKOL2 6 9
SWROWO 7 8

SWROWI 9 6
SWROW2 10 5
SWROW3 3 12
SWROW4 5 10

SWROW5 I 14

SWROW6 13 2
SWROW7 11 4

SWAN 4 11

SWKAT 2 13
N.C. 8 7

Flatcable van de interface print
naar de digitale print.

Naam Pinnummer Pinnummer
connector in- connector di-
terface print gitale print

+5 Volt 2 9
Gnd (5 V) I 10

50 Hz (5 V) 10 I
120 kHz in (5 V) 7 4

Oscillator 9 2
TxD 8 3

HCO 5 6
HCI 6 5

HC2 4 7

HC3 3 8

·87·

Flatcable van de digitale print
naar de LED-print.

Naam Pinnummer Pinnummer
connector di- connector
gitale print LED-print

LEDKOLO 2 15
LEDKOLl 4 17
LEDKOL2 13 26
LEDKOL3 11 24

LEDROWO 3 16

LEDROWI 7 20

LEDROW2 12 25
LEDROW3 10 23

LEDROW4 5 18

LEDROW5 9 22
LEDROW6 6 19
LEDROW7 8 21

N.C. I -
N.C. 14 -
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