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Тема 4: ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЧЕВИЯ СИГНАЛ 

1 Кратковременно преобразуване на Фурие (Short-time Fourier 

Transform) 
Кратковременния анализ разлага речевия сигнал на последователност от къси сегменти, 

наречени аналитични рамки (analysis frames), след което прави пълен анализ на всеки един 

независимо. 

1.1 Спектограми 

Има два основни вида : спектрограмите тесен диапазон и широка лента 

Видове спектрограми 
Използвани 
прозоречни 

функции 

Използвани 
филтри 

Хармоници 

Широко-лентова 
спектрограма 

Short windows 
(< 10ms) 

Filters with wide 
bandwidth 
(> 200 Hz) 

Cannot be seen 

Тесно-лентова 
спектограма 

Long windows 
(> 20ms) 

Filters with narrow 
bandwidth 
(< 100 Hz) 

Can be clearly seen 

 1.2 Синхронен анализ на периода на основния тон (Pitch-synchronous analysis) 

2 Акустично моделиране на продуцирането на реч 
Модела на глотиса (ларингса) на Розенберг [6] определя формата на скоростта на глотисния 

звук (glottal volume velocity)с отворен коефициент (open quotient), или с коефициент на 

запълване (duty cycle), като съотношението на продължителността на импулса към периода 

на основния тон, и с коефициент на скоростта (speed quotient), като съотношение от 

нарастването към снижаването на продължителността на пулса. 

3 Кодиране с линейно предсказване (Linear predictive coding – LPC) 
Един от най-използваните анализи на речта е основан на така нареченото кодиране с 

линейно предсказване [1], познат още и като авторегресивно моделиране (auto-regressive 

modeling). Популярността на този метод се дължи на неговата бързина и опростен 

механизъм на използване. Освен това е и един от най-ефективните начини за пресмятане на 

основните параметри на речевите сигнали. 

3.1 Принципът на ортогоналност 

• Принципът на ортогоналност представлява метод, при който може да се предскажат 

(предвидят) онези коефициенти, които свеждат до минимизиране на 

прогнозираната грешка, така че грешката да бъде ортогонална (перпендикулярна) на 

последните вектори (the past vectors). 

• Уравнения на Yule-Walker. 

3.2 Начини на решаване на уравненията за кодиране с линейно предсказване  

• Ковариационен анализ 

• Автокорелационен анализ 
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• Решетъчна формулировка (Lattice formulation): Коефициенти на отражението 

(reflection coefficient). 

3.3 . Спектрален анализ чрез кодиране с линейно предсказване 

3.4 Грешка на предсказването (predictive error): 

Синхронен анализ на основния тон (Pitch synchronous analysis): Ако анализираният 

прозорец е по-кратък от локалния период на основния тон и прозорецът съдържа само 

дискрети (семпъли) от затворена фаза (това е се случва вокалния тракт е затворен в глотиса 

и речевия сигнал се дължи основно на освобождаване на резонансите), ковариационият 

метод може да осигури по-добри оценки на говоримата реч. От своя страна това води до по-

ниска грешка при предсказването, защото истинското възбуждане, по време на целия 

анализ на прозореца, е близко до нулата. 

3.5 Еквивалентни представяния: 

Има редица алтернативни начини за представяне на коефициентите за предсказване. Най-

важните са линейни спектрални двойки (line spectral pairs - LSP) или още познати като 

линейни спектрални честоти (line spectral frequencies - LSF), коефициенти на отражението , 

логаритмично пространствено отношение (Log area ratios - LAR), и корените на предсказващ 

полином. 

• Линейни спектрални честоти; 

• Коефициенти на отражението; 

• Логаритмично пространствено отношение: Това отношение е лесно за пресмятане. 

Ако    e  -тия коефициент на отражение на филтър, то логаритмично 

пространственото отношение е: 

      
    
    

 

• Корени на предсказващия полином. 

4 Кепстрална обработка 
• Реални и комплексни кепстрални коефициенти; 

• Кепструм на периодичните сигнали 

• Кепструм на речевите сигнали 

• Първично- филтърно разделяне чрез кепструма 

5 Перцептуални-мотивирани представяния 
• Билинейна трансформация 

• Mel-честотен кепструм: Mel-честотните кепстрални коефициенти (The Mel-Frequency 

Cepstrum Coefficients – MFCC) се дефинират като реален кепструм на прозорец на 

кратковременен сигнал, получен от бързата трансформация на Фурие на този сигнал. 

• Перцептронно линейно предсказване (Perceptual linear prediction – PLP) 

6 Честоти на формантите (Formant frequencies) 
• Честотите на формантите, представляват резонансите във вокален (речевия) тракт и 

са носители на разликите между различните звуци. Експертите са в състояние да 

разпознаят говорима реч само по нейната спектограма, въз основана на 
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предварително определяне на формантите. Смята се, че те са много полезни за 

разпознаването на реч , но към настоящия етап не са широко използвани поради 

трудността в тях оценка. 

• Ограничен фазов анализ (Closed phase analysis) на говорима реч [2] се използва само 

за региони, при които глотиса (ларинкса) е затворен  и по този начин не е възбуден 

(активен). Когато глотиса е отворен, има свързване на вокалния тракт, белите 

дробове и резонансните честоти (resonance bandwidths) са малко по-големи. 

Определяне на ограничените фазови региони (closed-phase regions) директно от 

речeвия сигнал е трудно, така че често за тази цел се използва ларингограф 

(electroglottograph - EGG) [7]. 

• Статистическо проследяване на формантите. 

7 Ролята на основния тон 
Определянето на основния тон или още височина на звука (pitch) е много важно за много 

алгоритми за обработка на реч. Системите за разпознаване на китайска реч използват 

основния тон (pitch) за проследяване на разпознаване на тоналността, което е важно при 

отстраняване на безбройните двусмислени хомофони. Основния тон е от решаващо 

значение и за определяне на измененията на интонацията и патоса (ударенията) в 

системите за разпознаване на текст към реч. 

• Автокорелационен метод 

• Нормализиран взаимно корелационен метод (Normalized cross-correlation method) 

• Кодиране на сигнала 

• Проследяване на сновния тон: Проследяването на основния тон обикновено е 

безуспешно в някои от следните случаи: Грешки при определяне на 

подхармониците; Грешки при определяне на хармониците; В условия на шум; Резки 

преходи на F0 нагоре или надолу; Продуциране на реч примесено със силно 

дишане; Широколентово филтриране. 

Задачи за работа по време на упражненията и самостоятелна 
работа 

Задача 1: Изпробвайте аутокорелационен метод (autocorrelation). 

Задача 2: Изпробвайте взаимнокорелационния метод (cross-
correlation method). 

Задача 3: Каква е разликата между тези два метода? 
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