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Jelen cikkben a szerzők ismertetik a beszédfeldolgozás 6, széleskörben  
használt, lényegkiem elt paraméterének változását 3 különböző típusú additív  
zaj jelenlétében. Két, egymástól alapvetően eltérő eljárás kerül bemutatásra a 
zaj által okozott nem kívánt hatások csökkentésére. Előbb a jól ism ert 
spektrális kivonás, amely nem bizonyult kielégítőnek, majd a referencia 
paraméterek módosításának módszere, ami nagy javulást eredményez a 
beszédfelismerésben. 1

1. Bevezetés
Általában az automatikus beszédfelismerő rendszereket és az 

alacsony bitsebességű beszédkódolókat zajmentes munkahelyen, jó  
minőségű audio bemenetekkel vizsgálják, azonban a gyakorlatban 
a környezet ritkán zajtalan, és a legtöbb alkalmazás esetén 
alkalmazkodni kell a változó akusztikai környezethez. A 
napjainkban működő rendszerek minősége általában látványosan 
romlik, ha más akusztikai környezetben használják, mint amiben 
tervezték. Megvizsgálva a jelentős minőségromlás alapvető okait 
kiderül, hogy a probléma a lényegkiemelt paraméterek szintjén 
keresendő. Ezek a paraméterek szorosan kötődnek a beszéd 
becsült, rövid idejű spektrumához, így additív zaj esetén 
egyértelműen tükrözik a környezeti zaj által okozott 
spektrumváltozást Mivel a háttérzaj jellege tipikusan időben 
változik és általában előre nem ismert módon, ezért a megoldást 
egy olyan adaptív eljárás jelentheti, amely lehetőleg zajérzéketlen 
lényegkiemelt paramétereket képes szolgáltatni.



125

Jelen cikk a beszédfeldolgozás 6, széleskörben használt, 
lényegkiemelt paraméterének változását vizsgálja meg 3 
különböző típusú additív zaj jelenlétében, 2 különböző mintavételi 
frekvencia (8 illetve 16 kHz) esetén. A zajérzékenység 
csökkentésére 2 eljárást vizsgálunk meg: előbb az irodalomban is 
javasolt spektrális kivonást a rövid idejű autokorrelációs 
együtthatók tartományában, majd a referencia paraméterek 
módosításának módszerét.

2. Az analízis általános körülményei
Egy paraméterjavító eljárás ismeretéhez először is magát a 

javítandó paramétert és a javulás mérésének módszerét kell 
egyértelműen definiálni. A vizsgálat során 6 különböző spektrális 
paramétert használtunk, amelyek értékelésére egy távolság 
mértéket választottunk A cikk ábrái relatív távolságot mutatnak 
az egyes paraméterek saját terében. A K  szegmenses £ jel P 
dimenziós F lényegkiemelt paramétervektora esetén, ji additív zaj 
jelenlétében a távolság definíciója:

i= 0
-  normaként az euklideszi norma négyzetét használva -  a 

következő kifejezéssé alakul:

d =
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A vizsgálat során használt adatbázis az 1, 2, 3, ... 10 számok 
angol nyelven, anyanyelvi beszélők által 200-szor kiejtett hanga
nyagából állt. Három jellegzetes zajtípust használtunk: fehérzajt, 
egy nagy sebességgel haladó autó belsejében rögzített autózajt és 
háttérbeszéd zajt. A 6 vizsgált lényegkiemelt paraméter a 
következő:

•rövid idejű autokorrelációs együtthatók (ACC),
• lineáris predikciós együtthatók (LPC),
• reflexiós (avagy parciális korrelációs) együtthatók (PCC),
• logaritmikus területarány együtthatók (LAR),
• kepsztrális együtthatók (CEP),
• spektrum vonal párok (ESP).

3. A zaj hatása az autokorrelációs tartományban

3.1. A zaj additív tulajdonsága az AC tartományban
A legtöbb alkalmazott beszédfelismerő rendszer valamely 

szintjén megjelennek a bemeneti jel rövid idejű autokorrelációs 
(AC) együtthatói, mivel a lényegkiemelő algoritmusok többsége a 
lényegkiemelt paramétereket az AC tartományon keresztül 
számítja.1 Vizsgáljuk meg az autokorrelációs együtthatók visel
kedését additív jelek esetén! Természetesen a beszédfeldolgozó

1 Például a lineáris predikciós, reflexiós, logaritmikus területarány és  a 
kepsztrum együtthatóit is általában a rövid idejű autokorrelációs 
együtthatókból számítják, azaz m egjelennek az AC együtthatók, bár csak m int 
közbülső eredmények.
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rendszerek a gyakorlatban R£ (£ autokorrelációs függvénye) rövid
idejű megfelelőjét használják a beszéd feldolgozásának 
szegmentáltsága miatt, amit a továbbiakban A C^-vel jelölünk így 
a beszéd szegmensében helyett:

= • W ,  n  6 [0 ..J V -1 ]

írunk, ahol N  a szegmensek mintáinak száma. Bár a nulla 
várható értékű ergodikus jelek R^ függvényei additívak, a rövid 
idejű autokorrelációs függvényre ez a defmicióból is jól láthatóan 
már nem igaz:

I  N - 1

S  i ^ i - N + k  M"íAf+* )(^i-A r+*-n  M'i'/V+i-n )  " 
n  k-n

Az összegen belüli szorzásokat kifejtve a következőt 
kapjuk:

1 N - 1

- « & [ » ] -  - « ? [ * ] + A C M  V + i  ' M i-N + k-a  +A f - n k = n

N - \

 ̂ T . T  /  j  Çi-N+k-n Mi’N - n  t i N+ k

Vegyük észre, hogy az iménti eredmény eltér az általunk 
remélttől:

Milyen körülmények között számít mégis jó becslésnek a 
rövid idejű autokorrelációs együtthatók additívitását feltételezni? 
Mivel az egzakt összeadhatóság nyilvánvalóan nem érhető el, ezért
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ennek a közelítése kisebb-nagyobb pontossággal lesz csak igaz. A 
legnagyobb pontosság a következő négy feltétel egyidejű 
teljesülése mellett érhető el: E{£}=E{ja}=0; £  és ja független; £ , 
ü  és ergodikusak, és az összegek hossza (N) a végtelenhez 
tart.

3.2. Módosítás az autokorrelációs tartományban
A következő megválaszolandó kérdés: hogyan használható a

fenti állítás amennyiben ismeretünk £  és g-ről M {a c m[» ]} -ra  

korlátozódik, ahol M{.}-t az átlagolás operátora az összes

szegmensre. Úgy tűnik, m {a C  [n]} megfelelő közelítést ad

i? [,n]-re. Mivel

így a jel egy szegmensének rövid idejű autokorrelációs 
együtthatói a következőképpen közelíthetők:

egy bizonyos pontossággal.
Felmerül egy lényeges kérdés: lehet egyáltalán AC egy valós 

jel rövid idejű autokorrelációs függvénye? Sajnos, az általános 
válasz nem, ami egyben azt is jelenti, hogy az így kapott 
együtthatók nem használhatók további számolásra (mint például a 
reflexiós vagy spektrális együtthatók számítására).

Empirikusan is belátható, hogy AC[0] (ami a jel adott 
szegmensének az energiája és így nem lehet negatív) negatív lesz a

j.
és £  és £+ji ergodicitása miatt:

Aq[n] « Aq[n] = A C ^ [ / 7 ] - m {a Ç > ] }
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jel bizonyos szegmenseire az átlagának kivonása miatt.1 
Matematikailag, az RNx]V mátrix pozitív szemidefinit kell legyen/ 
ám két pozitív szemidefinit mátrix különbségére ez nem biztosított

4. Referencia paraméterek módosításának módszere
Egy másfajta zaj érzékenység csökkentő eljárási lehetőség a 
referencia paraméterek módosítása. A módszer egy alapvetően 
ötletes megoldáson alapszik: ne a zajjal terhelt jel paramétereit 
próbáljuk javítani, hanem módosítsuk (az eredetileg zajmentesnek 
feltételezett) referencia jeleinket adaptívan a zajosság irányába, és 
így a felismerési eljárásban a felismerendő jelet -  pontosabban 
annak lényegkiemelt paramétereit -  egy hasonló zajkörülmények 
közé transzformált referencia adatbázis elemeivel vethetjük össze 
A módszer előnye, hogy megkerüli a nem pozitív szemidefinit 
rövid idejű autokorrelációs mátrixok megjelenésének problémáját, 
hisz amennyiben például az AC tartományban végezzük a 
referencia adatbázis adaptálását, akkor az RNxN mátrixokat 
összeadjuk, amely művelet megőrzi az adott szemidefinitási 
tulajdonságot. Nyilvánvaló hátrányként kell viszont megemlíteni, 
hogy ekkor nem egy jelet (a felismerendőt) kell valamely 
algoritmus szerint transzformálni, hanem az összes többit 
Az 1-6. ábrák a beszédfelismerésben széles körben használt 
lényegkiemelt paraméterek változását mutatják additív zaj hatására 
3 különböző esetben: a paraméterek korrekciója nélkül,
korrekcióval a rövid idejű autokorrelációs tartományban,
2 A spektrális tartományban gondolkodva (m ivel a Fourier transzform áció  
m egőrzi az additívitást) a spektrum ból egy konstans vektort k ivonva  
negatívvá válhat b izon yos időtartamokra. A bból, hogy

R^ — £,[rt] * ^ [—At] látható, hogy t / { / ^  } > 0 , é s I m M « J }  =  0  -nek

pedig fenn kell állnia, mert

}=3 ftw * a-«)}= {|}=I? {§}f.
2 A  vektorok átlagából képzett és T oep litz  mátrix.
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illetve a referencia adatbázis adaptív transzformálásával; a 
vízszintes tengelyeken a jel-zaj viszony dB-ben kifejezett értéke, a 
függőleges tengelyeken a paraméterek egymáshoz viszonyított 
távolsága található logaritmikus léptékben ábrázolva. Az ábrák 
16 kHz-es mintavételi frekvenciával, autózaj hatására végzett 
kísérletek eredményeit mutatják.

5. Következtetések
Két módszert mutattunk be, melyek bizonyos paraméterekre 

képesek egy automatikus beszédfelismerő rendszer megbízha
tóságát javítani. Azokat a paramétereket mindenképpen célszerű 
egy felismerő osztályozási algoritmusának figyelembe venni, 
melyek a leginkább zajtűrőek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az LPC alapú paraméterek az autokorrelációs tartományi kivonás 
után megbízhatatlanabb eredményt szolgáltatnak, ez a 
transzformációs módszer javulást csak az autokorrelációs 
paraméterekre alapozott távolságnál okoz, viszont pusztán ezeket 
a paramétereket beszédfelismerésre a gyakorlatban nem 
használják. A reflexiós, a kepsztrális, és a LAR paraméter 
tartományban a referencia mósosítással végzett kísérletek viszont 
jó eredményeket szolgáltatnak, az additív zaj által okozott 
paramétertorzulás jelentősen csökken.

s
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1. ábra 2. ábra
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3. ábra 4. ábra

5. ábra 6. ábra
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