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Тема 3: ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА РЕЧЕВИЯ 

СИГНАЛ 

1. Цифрови сигнали и системи 

 Синусоидален сигнал 

 Цифрови системи: 

o Линейно времеви инвариантни системи; 

o Линейно времеви-променящи се системи; 

o Нелинейни системи. 

2 Непрекъсната честотна трансформация (continuous-frequency 

transforms) 

 Трансформация на Фурие  

 Z-трансформация 

 Свойства на Z-трансформацията и на трансформацията на Фурие 

o Свойство на конволюцията (convolution): Z-трансформацията на 

конволюцията (convolution) на два сигнала е произведение от техните z-

трансформации. 

o Спектрална плътност на мощността или още енергиен спектър(Power 

Spectrum) и теорема на Персевал: 

 Дефиниция за автокорелацията на сигнала: Фурие 

преобразованието на автокорелацията на дадена функция дава 

спектъра на мощността на функцията; 

 Дефиниция за спектрална плътност на мощността; 

 Дефиниция на теоремата на Персевал: Нека      и      са от класа 

      и нека              и             . Тогава е изпълнено 

равенството 
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3 Дискретна честотна трансформация (Discrete-frequency transforms) 

 Дискретна трансформация на Фурие (discrete Fourier transforms – DFT) 

 Трансформация на Фурие на периодични сигнали (Fourier transform of periodic 

signals) 

o Комплексна експонента (complex exponential): Комплексните експоненти 

бива два вида лява и дясна. По същество те се отнасят до развитие на 

функция на комплексна променлива (аналитична функция) в ред на Лоран 

(Laurent Series, 1843 г.), който е аналог на развитието на функция на реална 

променлива в ред на Тейлър, но докато в реда на Тейлър сумирането е от 0 
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до плюс безкрайност, при реда на Лоран за комплекснозначни функции 

сумирането е от минус безкрайност до плюс безкрайност. Специална роля в 

това развитие има коефициентът с индекс (-1) при това разлагане, наречен 

"резидуум" (теорема за резидуумите). В такъв смисъл "дясната комплексна 

експонента" и "лявата комплексна експонента" отговарят съответно на 

сумирането от 0 до плюс безкрайност и от минус безкрайност до -1 в реда на 

Лоран. 

o Импулсна поредица (Impulse Train) 

o Основен периодичен сигнал (General periodic signals) 

 Бърза трансформация на Фурие (The fast Fourier transforms – FFT) 

 Кръгова конволюция: За означаване на кръговата конволюция се използва знака . 

 Дискретна косинусова трансформация (The Discrete Cosine Transform – DCT) 

4 Дискретна честотна трансформация (Discrete-frequency transforms) 

 Идеален нискочестотен филтър (The ideal low-pass filter) 

 Прозоречни функции (Window functions) 

o Правоъгълни прозоречни функции (The rectangular window) 

o Обобщени Хемингови прозоречни функции (The generalized hamming 

window): Прозорец на Ханинг (Hanning window); Прозорец на Хаминг 

(Hamming window) 

 Филтри с ограничен импулсен спектър (Finite-impulse response (FIR) filters) 

 Филтри с неограничен импулсен спектър (Infinite-impulse response (IIR) filters). 

5 Цифрова обработка на аналогов сигнал 

 Трансформация на Фурие на аналогов сигнал 

 Теоремата за дискретизация (The sampling theorem) 

 Аналагово-цифрови преобразувания (Analog-to-digital conversion) 

 Цифрово-аналагови преобразувания (Digital-to-analog conversion) 

6 Филтър-банки или още лентови филтри (Filterbanks). 
На български език под този термин се крият множество преводи като освен горните два, 

може да се срещне и още като блок от заграждащи филтри, или комплекти от филтри. 

Терминът "филтър-банка" е директен превод на английския термин "FilterBank" 

несъвместими с фразеология на българския език. На български банка означава "място за 

съхранение на пари или тъкани ", на английски език, тази дума също означава" пот "," 

правителство "," брой на елементите ", и т.н. 

Лентови филтри (също нарича филтър-банки) представляват електронна система или 

алгоритъм, който е структура с множество входове и множество изходи, състоящи се от 

покривни филтри. Основната задача на групата филтри е един сигнал да се разложи на 

компоненти, принадлежащи към различни честотни диапазони, наречени subbands или 

subpasmami. Желателно е изграждането на филтъра, да пресъздаде целия сигнал чрез 

събранието на група от подсигнали. Това означава, че всеки подобхват трябва да бъде 



Теория, алгоритми и технологии за разпознаване на реч 

 

© 2013 Радослава Кралева  3 

отделен в честотната област (до взаимно припокриване на характеристиките на отделните 

филтри) и да покриват целия честотен диапазон на входния сигнал. 

Лентовите филтри (filterbank) се разглеждат в следните направления: 

 Двулентови сливащи се квадратични филтри (Two-band conjugate quadrature 

filters) 

 Многомащабно приближение на лентовите филтри (Multiresolution filterbanks): 

Многомащабно приближение (английски: multiresolution analysis (MRA)) е главният 

метод за изграждане на дискретно вълничково преобразование (ДВП) с практическо 

приложение, както и обосновката за алгоритъма за бързото вълничково 

преобразование (БВП). Въведено е през 1988/89 от Стефан Малат и Ив Мейе. 

 Бърза трансформация на Фурие като лентови филтър (The fast-Fourier 

transformation as a filterbank) 

 Модулирана трансформация с препокриване (Modulated lapped transforms – MLT): 

MLT е позната още като Модифицирана дискретна косинусова трансформация 

(Modified Discrete Cosine Transform – MDCT) 

7 Стохастични процеси (Stochastic processes) 

 Статистиката на стохастичните процеси 

 Стационарни процеси 

 Спектрална плътност на мощността (Power spectral density): Функцията psd (power 

spectral density) се прилага за изчисляване и изобразяване на оценката на 

спектралната плътност на мощността на случаен сигнал. Тя е подходяща при 

изследване на сигнали със стационарен спектър, като използува разгледания метод, 

прилаган 

 Шум: Шумът бива два вида бял шум (white noise) и цветен шум (colored noise) 

 

Задачи за работа по време на упражненията и самостоятелна 
работа 

Задача 1: Дайте дефиниция за филтър с ограничен импулсен сектор 
(finite-impulse response filter) и за филтър с неограничен импулсен 
спектър (infinite-impulse response filters). 

Задача 2: Каква е разликата между прозореца са Ханинг (Hanning 
window) и на Хеминг (Hamming window). 
  

 

Литература 

[1] Xuedong Huang, Alex Acero, Hsiao-Wuen Hon, Spoken Language processing – A Guide to 
Theory, Algorithm, and System Development, Prentice Hall PTR, 2001, pp. 201-269 



Теория, алгоритми и технологии за разпознаване на реч 

 

© 2013 Радослава Кралева  4 

[2] Lawrence Rabiner, Ronald Schafer, Theory and Application of Digital Speech Processing, 
Prentice Hall, 2010, pp. 13-38 

[3] Daniel Jarefsky, James Martin, Speech and Language Processing (2nd Edition), Prentice 
Hall, 2008,  

[4] Преобразование на Фурие, http://rosoft.org/MitakaLectures/VM2/VM_22_sec_1414.pdf 

[5] Случайни процеси: http://ssbook.hit.bg/Chapter5.htm 

[6] Конволюция. Корелация. Дискретно Фурие преобразование. Бързо Фурие 
преобразование: http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~tvel/lecture_15.pdf 

http://rosoft.org/MitakaLectures/VM2/VM_22_sec_1414.pdf
http://ssbook.hit.bg/Chapter5.htm
http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~tvel/lecture_15.pdf

	Тема 3: ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА РЕЧЕВИЯ СИГНАЛ
	1. Цифрови сигнали и системи
	2 Непрекъсната честотна трансформация (continuous-frequency transforms)
	3 Дискретна честотна трансформация (Discrete-frequency transforms)
	4 Дискретна честотна трансформация (Discrete-frequency transforms)
	5 Цифрова обработка на аналогов сигнал
	6 Филтър-банки или още лентови филтри (Filterbanks).
	7 Стохастични процеси (Stochastic processes)
	Литература


