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Com 0 objetivo de apresentar 0 tema em quesHio sera utilizado uma serie de 

tres artigos, onde se descreve 0 problema, a fundamenta~ao teorica e a 
experimenta-;ao pratica do estudo de caso realizado. 0 12 artigo aborda 
o problema do Reconhecimento Automatico da Voz - RA V - e a teo ria 
existente sobre processamento de sinais de voz. 0 2l! artigo discutira a 
utiliza-;ao da tecnica de Redes Neurais na resolu-;ao de tal problema e 

apresenta os 3 modelos estudados e usados no estudo de ~aso. Finalmente, 
o 3l! artigo descrevera 0 estudo de caso realizado, apresentando, compar~ndo 

e discutindo os resultados alcan-;ados. 

PARTE I 

o PROBLEMA DO RAV 

INTRODU<;AO 

O estudo do reconhecimento automa
tieo da voz (RAV) e do reconheci
mento automatico do locutor 

(RAL), sao areas antigas de pesquisa que, 
com 0 progresso da ciencia e 0 avan<;:o da 
tecnologia, tern a1can<;:ado resultados pni
tic os e despertadoelevado interesse tanto 
comercial como estrategico. 

· MC/IME 
" Cel. R/1 - Ph.D. / Purdue 

A caracterizagao de urn problema 
de RAV depende muito da finalidade e do 
contexte do sistema em questao, tal conio: 
o prop6sito de reconhecerfala contfnua ou 
palavras isoladas; a preocepa<;:ao emse 
compreenderou nao 0 sentido da seriten
<;:a; 0 tamanho do vocabulario; a qualida
de dos equipamentos dacaptur~ da voz; 0 

universo de locutores e 0 nfvel de nUdo 
. ambiente. Eimportante destacar tamb6m 
a complexidade do RAV, no que tange <\.0 

seu estudo eao desenvolvimento de mo-
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delos pr6prios, isto devido as caracterfsticas e particularidades de cada lfngua falada no to
cante a fonetica, a fonologia, ao lexico, a pros6dia, a sintaxe e a semantica. 

A fala e a maneira mais simples e natural da comunicac;ao humana, pOl'em, diante da 
necessidade crescente de troca de informac;5es entre 0 homem e a maquina, e devido a pres
sao do mercado no sentido de simplificar e humanizar este relacionamento, pode-se preyer 
hoje que a voz sera tambem a principal forma de comunicac;ao homem-maquina do futuro . 
Para isso faz-se necessario investigar as caracterfsticas ffsicas da voz, as possibilidades de 
identificar estas caracterfsticas, e sua relac;ao com a percepc;ao da fala. 

Pesquisando textos disponfveis na literatura, constata-se a relevancia da extrac;ao e 
escolha de determinadas caracterfsticas ffsicas do sinal de voz, com 0 objetivo de reduzir a 
dimensao original do problema. Nota-se, tambem, uma forte tendencia atual quanta ao uso de 
modelos mais complexos, do tipo nao-linear, como principal mente os obtidos por meio de 
tecnicas neurais e cadeias de Markov (HMMs). 

RECONHECIMENTO AUTOMA.TICO DA VOZ 

o reconhecimento da voz consiste da aquisic;ao do sinal acustico, do processamento 
do sinal adquirido, da identificac;ao e da interpretac;ao do mesmo, com base no vocabulario e 
conjunto de express5es foneticas de urn determinado idioma. Ve-se assim, que 0 problema 
do RAVe fortemente influenciado pelo idioma, pelas caracterfsticas fisicas do locutor, pelas 
condic;5es da locuc;ao e pelo contexto da mensagem. 

Urn dos principais problemas encontrados pelos sistemas de reconhecimento de voz e 
a variabilidade do tempo de pronuncia das locuc;5es, ou seja, duas locuc;5es de uma mesma 
frase faladas pelo mesmo locutor, raramente possuem 0 mesmo tempo de durac;ao. 

o sistema RAV pode ser dependente ou independente do locutor. Urn sistema depen
dente do locutor reconhece apenas a voz do locutor treinado, e portanto apresenta maior taxa 
de reconhecimento da voz em comparac;ao ao sistema independente do locutor que, ao con
trario, e treinado por varios locutores e se prop5e a identificar 0 significado da locuc;ao, 
independentemente de ter 0 locutor participado ou nao do treinamento. Este sistema e des
envolvido de forma a operaI' com qualquer locutor pertencente a uma cIasse especffica (naci
onalidade, sexo, etc ... ). 

Cabe ressaltar no en tanto , que a ampliac;ao do numero de locutores bern como do 
vocabulario aumenta em muito a complexidade do sistema. 

o reconhecimento automatico da voz consiste de tres areas principais: reconhecimen
to de palavras isoladas (RPI), de palavras concatenadas (RPC) e da voz continua (RVC). 

PALAVRA ISOLADA 

Urn sistema para reconhecimento de palavras isoladas trata do reconhecimento de 
palavras ou frases curtas que sao manipuladas como pequenas unidades ou padr5es simples 
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que devem ser reconhecidos. Nestes sistemas a entrada do sinal de voz e precedida e seguida 
por urn periodo de silencio ou ate mesmo de urn ruido de fundo, proveniente do ambiente ou 
da propria rede elettica. 

PALAVRA CONCATENADA 

No reconhecimento de palavras concatenadas , a locuyao de entrada e uma sequencia 
de palavras dentro de urn vocabulario especificado. Este tipo de reconhecimento em geral, se 
faz necessario em sistemas que manipulem sequencias de padroes ou palavras a serem inter
pretadas como filas de elementos simples, cada elemento correspondendo a uma palavra 
pertencente a urn vocabulario delimitado. Este tipo de sistema e muito utilizado em reconhe
cimento de codigos para aces so a informayoes confidenciais, como exemplo no uso de se
nhas compostas por digitos conectados em que 0 vocabulario e urn conjunto de dez digitos 
(0-9), ou por letras (isto e, para grafia de nomes, palavras, etc.), em que 0 vocabulario alem 
dos digitos inclui 0 conjunto de vinte e seis letras (A-Z). 

Nos sistemas para reconhecimento de palavras concatenadas 0 locutor nao precisa 
fazer pausas, mas deve pronunciar cada palavra claramente. 

VOZ CONTiNUA 

Os sistemas para reconhecimento de voz continua operam com palavras interconectadas, 
sem pausas separando-as. A fala continua e mais complexa, envolve 0 tratamento de unida
des basicas da voz, isto e, fonemas, sflabas, semi-sflabas, duplo-fonemas, etc, alem da deter
minayao exata dos pontos extremos. 0 reconhecimento de fala continua tambem e afetado 
pela taxa e pela velocidade com as quais a locuyao e realizada. 

o APARELHO FONADOR 

o aparelho fonador e constituido ba
sicarnente pelos pulmoes, traqueia, esOfago e 
cordas vocais, como e apresentado na figura 
1. Para criar urn som, os pulmoes foryam 0 ar 
atraves das membranas fechadas (cordas vo
cais), fazendo-as vibrar, ou seja, a voz e 0 som 
produzido pelo ar que passa pelas cordas vo
cais, amplificado e modulado pela boca e pelo 
nanz. 

Para fins de modelagem, 0 principio 
ffsico da produyao da fala pode ser resumido, 

Vol. XV - NQ 1 - 1Q Trimestre de 1998 

Figura 1 - Corte tranversal dos 
6rgaos da tala. 
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a grosso modo, hi uma fonte de som variavel e urn filtro acustico tambem variavel, que altera 
e model a 0 som da fonte' . 

No caso das vogais e das consoantes vozeadas (por exemplo a, e, m, D, 1, r, h, d) , 0 

som da fonte e produzido pela vibra<;ao das cordas vocais, que transmitem pulsos de pressao 
de ar da traqueia numa freqiiencia particular conhecida como freqiiencia da fonte, ou fre
quencia fundamental. A freqiiencia da fonte determina a altura percebida do som. 0 locutor 
pode regular a freqiiencia da fonte e assim, a altura da sua fala, variando a tensao nas cord as 
vocais. A altura media varia de uma pessoa para outra, sendo geralmente mais alta em mulhe
res e crian<;as do que em homens. A freqiiencia da voz masculina esta na faixa de 50-250 Hz, 
enquanto que a freqiiencia da voz feminina esta na faixa de 120-500 Hz. 

Nos homens, as cord as vocais abrem e fecham de 80 a 150 vezes pOl' segundo; nas 
mulheres, de 150 a 250. Quanto maior a vibra<;ao, mais alta a freqiiencia da onda sonora e a 
agudeza do som produzido. Por isso, as mulheres tern geralmente vozes agudas e os homens, 
vozes graves. Alem disso, uma cavidade bucal maior facilita a proje<;ao da voz, enquanto 
pulmoes e boca pequenos podem significar uma voz menos potente. Essas diferen<;as defi
nem a altura, a intensidade e 0 timbre da voz, que os especialistas chamam de "qualidade 
vocal". 

Durante a inspira<;ao, as cordas vocais ficam medianamente afastadas e na expira<;ao 
se afastam ainda mais para deixar 0 ar sair, como e mostrado na figura 2.a. Ja na emissao da 
voz, as cordas vocais se unem e se separam ligeiramente, vibrando junto com a passagem do 
ar, como e mostrado na figura 2.b. 0 conteudo de energia dos pulsos de pressao, e pOltanto a 
intensidade, e determinado pela queda de pressao atraves da glote e conseqiientemente tensao 
nas cordas vocais. 0 volume do som varia consideravelmente: a fala tern uma grande varia
<;ao dinamica. Falando, a pessoa muda continuamente a forma da laringe e da cavidade bucal 
atraves dos movimentos da lingua, da mandfbula e dos labios, alterando continuamente a 
a<;ao do filtro e, portanto, a estrutura ffsica dos sons da fala. 

en) Figura 2 - lIustrayoes das cordas vocais 
durante a: (inspirayao e expirayao; (b) 
emissao da voz. 

Como a fonte de excita<;ao e a forma do trato vocal sao relativamente independentes, 
uma aproxima<;ao razoavel e conceber-se urn modele para a produ<;ao da voz on de a fonte do 
sinal e 0 trato vocal sao vistos como modulos distintos, como mostra a figura 3. Neste mode-
102 as amostras da forma de onda da voz sao supostas como tendo sido geradas por urn filtro 
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digital variante no tempo, que aproxima as propriedades da transmissao do trato vocal e as 
propriedades espectrais da forma do pulso glotal (excitac;ao da fonte). 

o filtro digital pode entao ser caracterizado, em cada intervalo, como uma resposta ao 
impulso. Para os sons vozeados, 0 filtro digital e excitado pOI' urn trem de impulsos quase
peri6dico que e gerado pel a estimativa do perfodo da freqiiencia fundamental- tom ou "pitch ". 
Nos sons nao vozeados, 0 filtro e excitado pOI' urn gerador de numeros aleat6rios que produ
zem rufdos de espectro plano. 

Modclo da Fonte 

Perlodo cia "pilch" 

Gerador de trem 
de impulsos 

Gerador de ruldo 
aleatorio 

GanllO para fonte de voz 

Alealorios 

Ganho para fonte 
de ruldo 

Modclo do Trato Vocal 

Coeficientes do fiUro digital 
(parametros do trato vocal) 

FiUro digital vari

ante no tempo Amostras da 
voz 

Figura 3 - Modelo de processamento digital para produc;:ao dos sinais de voz. 

MODELO TRADICIONAL DE UM SISTEMA RAV 

A figura 4 mostra 0 modele generico de reconhecimento de padr5es frequentemente adotado 
nos sistemas de reconhecimento de palavra isolada3 . As 4 etapas basicas sao: 

• aquisic;ao; 
• extrac;ao de parametros representativos do sinal acustico; 
• determinac;ao das medidas de similaridade; 
• regra de decisao. 

Padrao para 
Teste 

Val ores das Distancias 
Calculadas 

Sinal de 
Voz 

Banco de 
Rcfcrencia 

Palavra 
Reconhecida 

Figura 4 - Modelo tradicional de reconhecimento de padr6es em que se baseiam 
varios sistemas para reconhetirriento de palavras isoladas. 
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Na fase de aquisic;:ao a forma de onda acustica (tipicamente uma palavra ou comando, 
no caso do RPI) e convertida em urn sinal eletrico digital. 

Na fase da extrac;:ao de parametros busca-se obter valores de determinadas caracterfs
ticas acusticas que permitam melhor representar e identificar a palavra. Os parametros acus
ticos comumente escolhidos para a caracterizac;:ao dos sinais de voz (locu<;6es) sao: energia, 
taxa de cruzamentos de zero, coeficientes de predic;:ao linear (LPC), modele homomorfico, 
coeficientes "cepstrum ", coeficientes "mel-cepstrum ", etc. Antes do processo de extrac;:ao 
de tais caracterfsticas deve-se no entanto, determinar os pontos extremos da locuc;:ao (inicio e 
fim) e fazer-se 0 janelamento do sinal de voz. A determinac;:ao dos pontos extremos objetiva 
reduzir 0 tempo de processamento, pois trabalha-se, assim, apenas com 0 sinal de voz, evi
tando a determinac;:ao de caracterfsticas nas regioes de silencio anteriores e posteriores a locu
c;:ao a ser analisada. Ja 0 objetivo principal do uso do janelamento e estudar e processar isola
damente pequenos trechos do sinal nos quais ele e supostamente estacionario (10 a 40 ms). 

Em sistemas de reconhecimento, a escolha de urn ou outro conjunto de caracterfsticas 
e frequentemente complexo e altamente dependente da restric;:ao imposta ao sistema. As res
tric;:oes determinantes sao: 

• esforc;:o computacional 

• con sumo de memoria 

• complexidade. 

Uma vez extraidas as caracteristicas preestabelecidas, 0 conjunto de valores obtidos e 
que constitui a nova representac;:ao da palavra a ser reconhecida, deve ser comparado com os 
padroes de referencia previamente armazenados. 

Na etapa da medida de similaridade compara-se os padroes de teste com os de referen
cia. Nesta comparac;:ao e avaliado 0 grau de semelhanc;:a entre ambos os padroes (teste e 
referencia). A similaridade e tanto maior quanta menor for a distancia (Euclidiana, pOl' exem
plo) que separa os vetores no espac;:o dimensional das caracteristicas. 

Na etapa de regras de decisao escolhe-se 0 padrao (ou padr6es) de referencia que mais 
se assemelha com 0 padrao de teste, ou seja, 0 padrao armazenado que mais se aproxima da 
locuc;:ao de teste submetida ao sistema. Duas regras de decisao frequentemente utiIizadas no 
sistema de reconhecimento de voz (RAV) sao: a regra do vizinho mais proximo (regra NN) e 
a regra do p-esimo vizinho mais proximo (regra KNN) . 
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Urn sistema de reconhecimento de palavra isolada possui tres modos distintos de ope-

• treinamento - modo no qual e organizado 0 conjunto de locuc;:oes de referencia e 
ajustados os parametros do modele concebido; 

• teste - modo no qual e feita a validac;:ao do modele pela avaliac;:ao da sua precisao e 
do seudesempenho sobre urn conjunto de locuc;:oes de teste. 

• operac;:ao - apos validado, 0 modelo esta em condic;:oes de realizar 0 RAV de novas 
locuc;:oes. 

REVISTA MILITAR DE CIENCIA E TECNOLOGIA ":::\1' 
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No modo de treinamento, urn conjunto de locutores repete cada palavra do vocabula
rio desejado uma ou mais vezes. 0 treinamento geralmente e realizado "off-line" e consiste 
em estabelecer urn banco de referencias e ajustar os parametros do modelo. 

o teste do sistema e frequentemente em tempo real e consiste em atribuir uma 10clH;ao 
a urn padrao de teste desconhecido. A identificac;ao da locuc;ao (comando) e feita em func;ao 
do padrao de referencia que apresente a maior similaridade com 0 padrao de teste. Com este 
resultado, pode-se avaliar 0 sistema quanta ao seu desempenho e a sua precisao no reconhe
cimento da locuc;ao. Se 0 sistema apresentar born reconhecimento, sera validado e estara 
pronto para realizac;ao do reconhecimento de outras locuc;6es, de forma dependente ou inde
pendente do locutor. 

Urn sistema para reconhecimento de palavras isoladas apresentanl melhor desempe
nho, reconhecendo comandos de forma independente do locutor, se obtiver urn banco de 
dados suficientemente grande, que contenha diversas locuc;6es, repetidas por urn numero 
razoavel de locutores. 

A complexidade do sistema de RAV depende dos seguintes fatores4
: 

• 0 prop6sito de reconhecer fala continua ou palavras isoladas; 

• 0 tamanho e a complexidade do vocabulario a ser utilizado. Este fator pode afetar 
totalmente 0 reconhecimento exato da palavra ou comando; 

• a qualidade do meio de comunicac;ao entre 0 homem e a maquina. Este fator afeta 0 
algoritmo de detec;ao dos pontos extremos da palavra (" endpoint"); 

• 0 numero de locutores; 

• 0 nfvel de rufdo ambiente. Esta condic;ao pode mascarar a palavra e dificultar seu 
reconhecimento; 

• a associac;ao de conhecimentos especfficos relacionados a tarefa. 

DETE<';AO DOS PONTOS EXTREMOS DE UMA LOCU<.;AO 

Uma importante etapa no processamento de comandos isolados e identificar os pontos 
inicial e final de cada locuc;ao, tarefa esta conhecida na literatura como "detec;ao dos pontos 
extremos" ("endpoints "). 

A detec;ao dos pontos extremos de uma locuc;ao nao e urn problema de facil soluc;ao 
devido a fatores como: presenc;a de rufdo ambiente, relac;ao sinallrufdo, qualidade do disposi
tivo de gravac;ao, qualidade do sistema de transmissao e ainda outros que podem ser introdu
zidos, voluntaria ou involuntariamente pelo pr6prio locutor. 

No reconhecimento de palavra isolada parte-se da hip6tese de que 0 sinal de voz em 
cada locuc;ao vern precedido e seguido por urn perfodo de silencio ou urn rufdo de fundo 
qualquer. 

o nfvel de rufdo de fundo pode complicar consideravelmente a detec;ao dos pontos 
extremos. Por exemplo, 0 infcio ou 0 fim de uma palavra isolada pode ser descaracterizado 
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peIo pr6prio locutor atraves dos rufdos gerados pelo mesmo durante a fala, tais como 0 clique 
ou 0 estalo lingual, os estalos produzidos pelos labios ou pela respira<;ao fortes. 

Urn algoritmo bastante utilizado na localiza<;ao desses pontos baseia-se em duas me
didas extrafdas do sinal: a taxa de cruzamento de zero e a energia de tempo curto. Dentre os 
dois algoritmos para determina<;ao dos pontos extremos encontrados na literatura, 0 mais 
utilizado na pratica e 0 Rabiner & Sambur. 

A figura 5 mostra os pontos extremos calculados para uma locu<;ao da palavra desli
ga, obtidos por meio do algoritmo ja citado. Esta locu<;ao, amestrada a uma taxa de 11025 Hz, 
teve uma dura<;ao de 1,047 segundos e 11.543 pontos amestrados. Depois de calculados os 
pontos extremos, 0 sinal reduziu-se para 7.498 pontos (0.6801 segundos de dura<;ao). Do 
mesmo modo, a figura 6 apresenta os pontos extremos de uma locu<;ao da palavra liga com 
10.264 pontos (0.931 segundos de dura<;ao) antes do calculo dos "endpoints", e com 4.190 
pontos (0.38 segundos de dura<;ao) ap6s 0 calculo deles. Apesar do sinal gravado possuir urn 
nfvel de rufdo mais alto, (rela<;ao sinal rufdo maxima de 23 .31 dB e media de 16.38 dB), 0 

algoritmo para a dete<;ao dos pontos extremos fimcionou muito bern, como pode ser visto na 
figura 6. 

0.6r-----~----~----~----~------~--__. 
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Figura 6 - Determina<;ao 
dos pontos extremos da 

palavra Iiga. 

Figura 5 - Determina<;ao 
dos pontos extremos da 
palavra desliga. 

0.6.-------~------~------~------~----__. 

0.4 

0.2 

-0.2 

-0.40~----~2~0~0~0~--~~----~~----~a~9~0~0~--~10~000 

LI GA 
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JANELAMENTO E SUPERPOSI<;AO 

A subdivisao do sinal amestrado em janelas ou quadros com urn certo. grau de 
superposiyao, tern por principal objetivo poder considerar e tratar como supostamente estaci
onlirio 0 trecho de sinal contido em cadajanela6. 

Umajanela de comprimento longo tende a produzir uma melhor representayao espectral 
do sinal, enquanto ajanela estiver dentro da regiao de estacionariedade. Umajanela de com
primento curto tende a ser melhor para analises no domfnio do tempo. Segundo a literatura, 
urn sinal de voz pode ser considerado como urn processo estacionario em intervalos de lOa 
40ms7,8. 

Algumas das janelas frequentemente encontradas na literatura, sao dos tipos: Retan
gular, de Hamming, de Hanning, de Bartlett, de Blackman, e de Kaiser, cujas formas sao 
mostradas na figura 7 e equayoes analfticas definidas a seguir: 
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Bartlett: 
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Figura 7 - lanelas mais utilizadas. 

w[nl = 
1, D~n~M, 

D, easo eontrario. 

2nJM, o ~ n~Ml2, 
w[n] = 2 - 2nJM, Ml2 <n~M, 

0, easo eontnirio. 
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Hanning (von Hann): 

( 
(3) 

w[nJ = 
O.S - 0.Scos(27tI11'M), O~n~M, 

0, caso contrario. 
Hamming: 

( 
0.S4 - 0.46cos(27tnIM), O~n~M, 

(4) 
w[n] = 0, caso contrario. 

Blackman: 

w[n] = ( 0.42 - 0.Scos(27tn/M) + 0.08cos(47tn/M), O~n~M (S) 
0, caso contnlrio. 

Kaiser: 

w[n] = 
10 [fi(l-[(n-Ml2) / Ml2]2)112 /Io(Jn, o ~ n~ M, (6) 

0, caso contrario. 

onde: M e 0 numero de pontos da janela e 10 (.) representa a fun<;ao Bessel modificada de 
ordem zero, do primeiro tipo, ou seja: 

To( x ) = 1+ ~ [~(.:.)n ]2 
n=l n! 2 

(7) 

o comprimento (dura<;ao) de umajanela e normalmente denotado por n. 
A janela retangular embora preserve as caracteristicas temporais da forma de onda, 

sobre uma faixa de N pontos, trunca abruptamente as extremidades da mesma, 0 que e incon
veniente devido ao aparecimento de freqtiencias altas espurias. As janelas de Hamming, 
Hanning (von Bann), Kaiser, e Blackman tendem a distorcer a forma de onda temporal na 
faixa de N pontos, porem corn urn truncamento menos abrupto nas extremidades. A janela 
mais usada no reconhecimento de voz e a janela de Hamming. 

Os pontos iniciais das janelas de Hamming devem ser espa<;ados de no maximo N/4 
amostras, 0 que resulta ern uma superposi<;ao igual ou superior a 75%, enquanto os da janela 
retangular devem ser espa<;ados de no maximo N12 amostras, 0 que resulta ern uma 
superposi<;ao igual ou superior a 50%. 0 janelamento do sinal deve ser feito utilizando a 
superposi<;ao minima necessaria para evitar 0 "aliasing n. Ele e evitado se a transformada de 
Fourier for limitada em banda e a freqtiencia de amostragem for (l/T»2F N' onde FN e a 
maior freqtiencia contida no sinal, ou seja, a freqtiencia de amostragem deve atender ao teorema 
de amostragem de Nyquist. 

o janelamento pode ser feito corn ou sem superposi<;ao entre janelas. A superposiyao 
aumenta a correla<;ao entre janelas sucessivas evitando varia<;6es bruscas entre caracterfsti
cas extrafdas de janelas adjacentes; e evita mudan<;as abruptas nas extremidades das janelas, 
entretanto, 0 tempo de processamento exigido sera maiOl,9. A superposi<;ao de amostras con-
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siste em determinar 0 recobrimento necessario entre janelas adjacentes para que a correlayao 
entre os parametros extrafdos e 0 sinal original seja alta. 

Cada janela determina urn "freme" do sinal que e a unidade basica para extrayao das 
caracterfsticas 1o• 0 janelamento do sinal pode ser feito de diversas maneiras: decimayao/ 
interpolayao, superposiyao variavel e janela adaptativa. Sera visto na parte III deste artigo, 
que os sistemas RAV baseados em redes neurais do tipo 'feedfoward" requerem urn numero 
de janelas sempre fixo e igual para toda e qualquer locuyao. Ja nos modelos Markovianos 
(HNIM) e redes neurais recorrentes 0 janelamento pode ser dinamico, ou seja 0 numero de 
janelas po de ser variavel para cada locuyao. 

No caso desta pesquisa 0 janelamento teve pOI' finalidade proporcionar urn numero 
fixo de caracterfsticas para comporem 0 padrao de entrada para as redes neurais, independen
temente do tempo da locuyao analisada. 

CARACTERISTICAS RELEVANTES DO SINAL DE VOZ 

Os parametros acusticos do sinal de voz (caracterfsticas) representam as quantidades 
ffsicas diretamente responsaveis pelos elementos distintos da percepyao da fala, tais como: 
altura ("pitch "), intensidade ("loudness") e os varios sons da fala'. As caracterfsticas mais 
encontradas na literatura sao: "pitch", energia, freqtiencias formantes do trato vocal, 
coarticulayao nasal, coeficientes de prediyao linear, coeficientes "cepstrum ", taxa de cruza
mento de zero, coeficientes "mel-cepstrum ", coeficientes "delta-cepstrU1n" e coeficientes 
delta-energia. 

FREQUENCIA FUNDAMENTAL - ("PITCH") 

E definida como a freqtiencia na qual as cordas vocais vibram durante urn som 
vozeado ll •12 ou seja, e a freqtiencia de vibrayao das cord as vocais . A freqtiencia fundamental 
e uma caracterfstica acustica encontrada apenas em sQns vozeados; tal fato e justificado fisi
camente pOl"que na produyao de sons vozeados as cordas vocais vibram em tal freqtiencia e, 
nestes casos, os sons produzidos sao quase peri6dicos. 
As pessoas nao falam do mesmo modo em ambientes ruidosos como 0 fazem em urn meio 
silencioso; elas tendem a elevar sua "pitch" (freqtiencia fundamental) e a falar mais alto, 
num esforyo para sobrepujar 0 rufdo de fundo. Logo, a medida precisa e confiavel da "pitch " 
na voz humana e muito diffcil. Pode-se destacar alguns fatores que tornam diffcil a obtenyao 
de uma medida precisa do perfodo da '''pitch'', dentre eles9 : 

• a forma de onda da excitayao global nao e urn trem de ondas "quase peri6dico", pois 
apresenta pequenas Autuayoes aleat6rias na durayao, intensidade e forma dos pulsos; 

• 0 trato vocal interage com a excitayao glotal, ou seja, as freqtiencias formantes do 
trato vocal podem alterar a estrutura da forma de onda; 
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• a dificuldade em se definir 0 infcio e 0 fim exato de cada perfodo da "pitch" durante 
os segmentos vozeados; assim como a dificuldade em se distinguir os sons nao 
vozeados dos sons vozeados de baixo nfvel (em muitos casos a transi<;ao entre tais 
segmentos e subita, ficando diffcil a sua separa<;ao); 

• ruf~~. ;t%i~~kC\.ontaminar 0 sinal peri6dico. . . ' '\ 

As ~rincipais vant1gens encontradas no uso da "pitch" sao: a imunidade as varia<;oes 
do nfvel de.gUlya<;a0.f,{) .s'inal e a distancia em que 0 locutor fala ao microfone l3 

. Em rela<;ao 
as caracterfs'tiJ.¥e'S'pectrais a "pitch" leva a vantagem de nao ser afetada pel a resposta em 
frequencia do dispositivo de grava<;ao ou do meio de transmissao. Con vern destacar que uma 
frequencia fundamental constante identifica uma cadencia (urn estilo) no modo de falar de 
urn locutor, e e de fundamental importancia para 0 RAL. 

ENERGIA 

Uma das caracterfsticas mais simples de urn sinal e a sua energia. No caso de urn sinal real no 
tempo discreto x(n), a energia em geral e definida com02

: 

00 

E = L x2 (n) (8) 
m =-oo 

Entretanto, este valor tern pouca utili dade para 0 sinal de voz ja que fornece pouca informa
<;ao sobre as propriedades do sinal em fun<;ao do tempo. 
Tem-se observado que a amplitude do sinal de voz varia sensivelmente com 0 tempo, Em 
particular, a amplitude dos segmentos nao vozeados e geralmente menor que a amplitude dos 
segmentos vozeados. A energia de tempo curto do sinal de voz conforme a equa<;ao 9, reflete 
melhor estas varia<;oes da amplitude. Em geral, pode-se definir a energia de tempo curto 
com07: 

00 

E = L [x(m)w(n-m)]2 
n m=-oo 

(9) 

onde wen) representa uma sequencia de janelas temporais. 
Esta expressao pode ser escrita como: 

00 

En = L x2 (m).h(n-m) .(10) 
m=-oo 

onde 

(11 ) 
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A equac;ao 10 pode ser representada graficamente como na figura 8.a, onde 0 sinal x2 

(n) e filtrado por urn filtro linear com resposta ao impulse) h (n), como dado pela equac;~o 11. 

x(n) 
hen) 

(a) 

----~x=(n=)~~[~ __ I __ . __ I __ ~ I x(n) I ~IL-___ W_ ( n_)_---1t-------+ M(n) 

(b) 

Figura 8 - Representagao do Diagrama em bloco da : (a) energia de tempo curto; 
(b) magnitude media do tempo curto. 

A maior importancia da En e que ela fornece uma boa medida de separac;ao de segmen
tos vozeados dos segmentos nao vozeados e, por isso, e urn dos parametros acusticos mais 
significativos do sinal de voz. A energia indica a intensidade do sinal a cada instante, 0 que 
perrriite, em determinadas situac;oes, tirar-se conclusoes imediatas durante a analise de deter
minados trechos ou janelas do sinal. POl' exemplo: trechos consecutivos nos quais a intensi
dade de energia seja mais baixa podem indicar a presenc;a de silencio. Os valores do parametro 
de energia dependem de fatores tais como: a sensibilidade do microfone e as caracterfsticas 
de quantizac;ao do conversar AID (anaI6gico/digital), utilizados na captura do sinal. Os valo
res de Enpara segmentos vozeados sao significativamente maiores que para os segmentos nao 
vozeados os quais, pOI' sua vez, costumam ser maiores do que a energia do silencio. A func;ao 
energia tambem pode ser usada para localizar 0 instante no qual segmentos vozeados torn am
se nao vozeados e vice-versa; e ainda, para gravac;oes de alta qualidade (alta relac;ao sinal
rufdo), a energia pode ser usada para distinguir voz de silencio. 

Uma restric;ao inerente a energia de tempo curto, como definida pel a equac;ao 9, e que 
ela e muito sensfvel a amplitude do sinal (que e elevado ao quadrado). Urn caminho simples 
para minimizar este problema e definir uma func;ao magnitude media, dada POI': 

00 

M = L x(m) w(n-m) 
/I m=-oo 

(12) 

em que 0 valor absoluto do sinal e usado no lugar do quadrado. A figura 8.b mostra como a 
equac;ao 12 pode ser implementada como uma operac;ao de filtragem linear em x(n). Obser
va-se que a simplificac;ao na aritmetica e conseguida eliminando a operac;ao quadratica. 
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FREQUENCIAS FORMANTES DO TRATO VOCAL 

A cavidade bucal, junto com a faringe, pode ser considerada como urn tuba de 
formato irregular, quase fechado em uma extremidade e aberto na outra. Urn tubo assim 
tern urn numero de freqtiencias ressonantes, que correspondem a picos, conhecidas como 
formantes. Logo, no contexto da produC;;ao da voz , as freqtiencias de ressonancia do trato 
vocal sao definidas como freqtiencias formantes ou simplesmente fonnantes' , sendo por
tanto dependentes das caracterfsticas fisicas do locutor. As freqtiencias formantes depen
dem do formato e das dimens6es do trato vocal, cada formato e caracterizado por urn 
conjunto dessas freqtiencias. Diferentes sons sao formados variando 0 formato do trato 
vocal. Logo, as propriedades espectrais do sinal de voz variam com 0 tempo, assim como 
varia 0 formato do trato vocal. 

Cada formante e caracterizada por uma freqtiencia central e uma largura de faixa. Para 
a percepC;;ao da fala sao exigidos, geralmente, nao mais que cinco formantes, variando na 
faixa de 100 Hz a 5 kHz. Na ordem crescente estas freqtiencias sao denominadas de Fl a F5. 
o numero de formantes e variavel conforme 0 som, entretanto a caracterfstica intrfseca das 
vogais que as diferenciam uma das outras parece depender principalmente das tres primeiras 
freqtiencias formantes, que sao conhecidos como: FI, F2 e F3 . Na figura 9 mostra-se a faixa 
de ocorrencia destas 3 freqtiencias. As formantes F4 e F5 contribuem pouco para 0 reconhe
cimento de sons da fala e 0 reconhecimento do locutor l

. 

Os picos do espectro correspondem essencialmente as freqtiencias formantes 7
; isto 

sugere que as formantes podem ser estimadas pela localizaC;;ao dos picos no espectro 
logarftmico. 

1100 2950 
I Ocorrencia de F3 I 

550 2700 
I Ocorrencia de F2 I 

160 900 
[Ocorrencia de FI I 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Hz 

Figura 9 - Faixa de ocorrencia das frequencias formantes (independente do sexo). 

A maior dificuldade no trato com os formantes recai na sua medic;;ao. Muitos metodos 
sao descritos na literatura e fornecem uma soluC;;ao parcial para 0 problema de determinar as 
freqtiencias fornantes. A determinac;;ao precisa e confiavel dos formantes tanto para locutbres 
masculinos como femininos apresenta problemas de dificil soluC;;ao, nao havendo ate 0 pre
sente momenta nenhum algoritmo que permita 0 ca1culo dos mesmos com preciSaO l4,)5 
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COARTICULA<;AO NASAL 

Conforme apontado por Atal, Glenn e Kleinerl4
•
16 

, a configura<;ao articulatoria das 
consoantes nasais torna-se particularmente adequada ao reconhecimento de locutor. Acredi
ta-se que a coarticula<;ao nasal seja uma das caracterfsticas mais promissoras para os sistemas 
RAL, visto que uma grande parte do sistema acustico e fixo e nao esta sujeito as varia<;6es 
articulatorias intra-locutor. Em voz contfnua, devido ao lento movimento dos articuladores, a 
forma do trato vocal depende nao somente do fonema que esta sendo pronunciado mas tam
bern dos fonemas vizinhos. Este fenomeno e cohhecido como coarticula<;ao. 

Ao contrario do que ocorre com a cavidade oral, 0 ser humane nao e capaz de alterar 
a forma da cavidade nasal, devido a ausencia de musculos nesta regiao. Conseqtientemente, 
quando ocorre a produ<;ao de uma consoante nasal, esta sendo produzida uma caracterfstica 
relevante nao sujeita a falsifica<;ao pela mfmical7. 

A principal dificuldade no uso desta caracterfstica no reconhecimento de locutor, e a 
obten<;ao de uma medida coerente para ela, 0 que conduz muitos pesquisadores a utiliza<;ao 
apenas do espectro das nasais. Em reconhecimento de paJavras a coarticula<;ao nasal nao 
oferece uma eficacia relevante. 

COEFICIENTES DE PREDI<;AO LINEAR - LPC 

Uma das ferramentas mais poderosas para a analise da voz e 0 metodo da predi<;ao 
linear. Este metodo tern se tornado a principal tecnica para a estima<;ao dos parametros basi
cos da voz, tais como: a "pitch ", as freqtiencias formantes e os espectros, usados para descre
ver 0 sinal ou 0 sistema que gera 0 sinal. Ela prove estimativas extremamente corretas dos 
parametros da voz e e altamente eficiente do ponto de vista computacional (velocidade)1 . 

o modelo da predi<;ao linear e realizado por meio de urn filtro digital dito: so-de
palos. A p-esima numero de palos - ordem do filtro e escolhida de tal modo que se ele for 
excitado por impulsos, sua safda apresenta urn espectro muito proximo do espectro do sinal 
que esta sendo modulado. 0 numero de coeficientes no caso de urn sinal de voz, e determina
do aproximadamente pelo numero de palos do trato vocal clentro da faixa de freq:tiencia do 
sinal. Assim, para urn sinal filtrado em 5 kHz, urn valor tfpico e 12. Os LPC's tern sido muito 
utilizados porque sao convenientes para 0 calculo e usualmente modelam 0 espectro da voz 
muito bern, alem de proporcionarem boa estimativa dos formantes. 

A ideia fundamental da predi<;ao linear e a de que uma amostra de voz pode ser apro
ximada por uma combina<;ao linear de amostras passadas. Atraves da obten<;ao do valor mf
nimo da soma quadratica das diferen<;as entre as amostras reais da voz e as preditas linear
mente, ao longo de urn intervale finito, pode ser determinado urn unico conjunto de coefi
cientes de predi<;ao a serem usados como coeficientes de .pondera<;ao na equa<;ao do filtro 
linear. 
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COEFICIENTES CEPSTRUM 

o coeficiente "cepstrum" tern suas raizes na solu~ao do problema geral da 
deconvolu~ao de dois ou mais sinais J8. 

A obten~ao do coeficiente "cepstrum" de urn sinal e atraves de uma transforma~ao 
homom6rfica, e 0 conceito dele e parte fundamental da teoria de sistemas homom6rficos para 
processamento de sinais que tenham side combinados pela convolu~aoJ7 

Vma das suposi~5es mais importantes feitas no processamento de sinais de voz e de 
que este pode ser representado como safda de urn sistema linear variando lentamente no 
tempo l9. Como a excita~ao e a resposta impulsional de urn sistema linear invariante no tempo 
podem ser combinadas por uma convolu~ao20, 0 problema da analise de sinais de voz pode 
ser visto como urn problema de separa~ao das componentes da convolu~ao. Por isso, a anali
se cepstral e aplicada em problemas concentrados em segmentos de voz vozeada. 

A voz pode ser vista como composta pOl' uma seqUencia de excita~ao glotal convolvida 
com a resposta ao impulso do trato vocal, cuja representa~ao e dada POl': 

sen) = e(n) * 8(n) (13) 

onde: e(n) representa a excita~ao , que pode ser urn impulso peri6dico - sons vo~eados, como 
a pronuncia de uma vogal -, ou entao urn rufdo aleat6rio - sons nao vozeados -; () (n) repre
senta a resposta impulso do trato vocal e sen) representa 0 sinal de voz. 

A excita~ao glotal e uma caracterfstica de cada indivfduo. Eliminando esta caracterfs
tica do modele da voz, facilita-se 0 reconhecimento da palavra de modo independente do 
locutor. Devido ao fato das partes individuais nao serem combinadas linearmente, as tecnicas 
lineares usuais - isto e, pOl' meio da analise de Fourier of ere cern pouca ajuda, no caso. Con
forme 0 espectro, 0 "cepstrum" representara uma transforma~ao no sinal da voz com duas 
propried~des21 ,22: 

Ill. as caracterfsticas dos componentes do sinal serao separadas no "cepstrum"; 

2ft as caracterfsticas dos componentes do sinal serao linearmente combinadas no 
"cepstrum "; 

Os coeficientes cepstrais dao informa~5es mais abrangentes, tanto sobre os formantes 
quanta sobre as faixas de freqUencias . Eles permitem ao sistema a diferencia~ao das vogais 
entre os comandos pronunciados. Os coeficientes "cepstrum" podem ser derivados do LPC 
ou obtidos diretamente pela transformada de Fourier. Os coeficientes "cepstrum" mostram 
alto grau de eficiencia no reconhecimento e sao invariantes as distor~5es espectrais lineares 
fixas, provenientes dos dispositivos de grava~ao ou meio de transmissao l4 

. . 
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TAXA DE CRUZAMENTO DO ZERO E A RELA<;AO DESTA 
ENTRE CADA META DE DO SINAL 

Urn metodo muito simples de analise no domfnio do tempo e baseado na medida de 
eruzamento de zero. No contexte de uma implementa<;ao digital , urn cruzamento de zero 
oeon'e entre instantes de amostragens n e n - 1, se: 

sign [x(n)J# sign [x(n - 1)] (14) 

ou seja, urn cruzamento de zero de urn sinal ocorre sempre que duas amostras sueessivas 
troeam de sinal algebrico. _ 

Esta medida e de faeil implementa<;ao e e frequentemente usada como estimativa gros
seira do conteudo da freqiiencia de urn sinal de voz. Seu uso e motivado pelo fato de que se 0 

sinal e uma sen6ide de freqiieneia f o. amostrado em uma taxa de amostragem f s ' tern f s / fo 
amostras pOl' cicIo. Cada cicIo tern duas passagens pelo zero, de tal forma que a taxa de 
cruzamentos de zero sera: 

Z = 2 fo I f s cruzamentos / amostra (15) 

Entretanto, para sinais de banda larga, como os de voz por exemplo, a determina<;ao da medi
da de cruzamento de zero e men os precisa. Entretanto, estimativas aproximadas das proprie
dades espectrais podem ser obtidas usando uma representa<;ao baseada na taxa de cruzamen
to de zero medida em tempo-curto?, do tipo: 

00 

I sgn[x(m)l-sgn[x(m-l)] I w(n-m) z = L (16) 
/I m=-oo 

em que 

sgn[x(n)] = 1 x(nr~ 0 

sgn[x(n)] = -1 x(n) < 0 
(17) 

e 

w(n)= 112N O~n~N-I 

(18) 
=0 autras casas 

onde wen) e umajanela retangular com N amostras. 
Assim como a energia, a taxa de cruzamento de zeros e relevante para a identifica<;ao 

de vogais e sons chiados. A taxa de cruzamento do zero em urn perfodo de sileneio pode 
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variar consideravelmente de uma condi<;ao ambiental para outra, refletindo as varia<;6es de 
rufdo existentes. Desta forma, ,as varia<;6es de rufdo devem ser levadas em considera<;ao 
quando urn sinal de voz for analisado par meio dessa caracterfstica acustica; isto quer dizer 
que a taxa de cruzamento de zero e muito sensfvel ao rufdo do ambiente da grava<;ao. 

A rela<;ao da taxa de cruzamento de zero foi estudada no labarat6rio como uma nova 
'feature". Esta rela<;ao e obtida comparando-se os resultados de cada metade do sinal de voz, 
ao longo de uma janela que abranja toda a palavra. Esta ''feature'' apresenta uma vantagem 
na discrimina<;ao de palavras que sejam bern parecidas, como par exemplo pode-se citar: as 
locu<;6es siga e liga que apesar de possuirem 0 mesmo final (ga) e s6 se diferenciarem na III 
metade do sinal de voz, pode-se distinguir uma da outra levando em conta que a III (li -
linguo-dental) apresenta menor taxa de cruzamento de zero, em rela<;ao a 211 (si - sibilante). 

MEL-CEPSTRUM 

Para a explica<;ao do "mel-cepstrum" e necessario breve estudo no campo fisico
acustico em que se estuda a percep<;ao auditiva humana. 

Estudos fisico-acusticos mostram que a escala de frequencia da percep<;ao da voz 
humana segue uma escala nao-linear. Entao, para cada tom com uma frequencia medida em 
Hertz (Hz), ha uma rela<;ao com uma frequencia de percep<;ao medida na escala chamada: 
"mel". Stevens e Volkmans (1940) arbitrariamente escolheram a frequencia 1000 Hz, 30 dB 
acima tia percep<;ao auditiva, e a fizeram corresponder a "1000 mels". 

Urn mel e a unidade de medida da "pitch" ou frequencia de urn tom percebida pelo ser 
humano. Esta frequencia nao cOlTesponde linearmente a frequencia fisica de urn tom, da 
mesma forma que 0 sistema auditivo humano nao percebe a "pitch" de urn modo linear. 
Trabalhos feitos por Stevens e Volkmans mostraram que a resolu<;ao de frequencia do ouvido 
e aproximadamente linear abaixo de 1000 Hz e logarftmica acima desta. Fant (1959), por 
exemplo, sugeriu a aproxima<;ao 

[ 
FHz J 

F 1 = 1000. log 2 1 + --, = 1000 
(19) 

em que F mel (F HZ) e a frequencia percebida (real) em mels (Hz). 

o "mel-cepstrum" possui uma vantagem significativa sobre 0 "cepstrum" com esca
la de frequencia linear na distin<;ao das consoantes, uma vez que da enfase as altas frequen
Clas. 

No "mel-cepstrum" utiliza-se a pre-enfase para refor<;ar as altas frequencias, 0 que 
ten de a atenuar 0 erro de quantiza<;ao, ja que ness as frequencias, 0 sinal e normalmente fra
C023. 

38 REV 1ST A M IL IT A R DE C lEN C I A E TE C N 0 LOG I A I -~~-;' 



ESTUDO POR RFM DA CRISTALIZACAO DA LIGA AMORFA 2605S-3A 

DELTA -CEPSTRUM 

Em adi<;ao aos parametros "cepstrum" ou "mel-cepstrUln ", outra caracterfstica usada 
em reconhecimento de voz e 0 "delta-cepstrum ". Se c,(n,m) denota 0 cepstrum real ou 
"mel-cepstrum" para 0 janelamento do sinal final no tempo m, en tao 0 "delta-cepstrum" o'u 
"cepstrum diferenciado" da j anela m e definido como: 

def 
!J..c" (n, m) = Cs (n; m +8 0) - c" (n; m -8 0) (20) 

para todo n ,em que 0 representa 0 numero de amostras pela qual ajanela e deslocada a cada 
quadro. Os coeficientes de predi<;ao linear de P a 14il ordem sao extrafdos para cada urn 
destes quadros pelo metodo da autocorrela<;ao. Estes coeficientes sao transformados em coe
ficientes espectrais. 0 parametro 5 e escolhido para suavizar a estimativa e tipicamente assu
me valor 1 ou 2. Urn vetor com tais caracterfsticas para n's - "quefrencies" relativamente 
baixos, intuitivamente fornece informa<;ao sobre a mudan<;a espectral que ocorreu no quadro 
anterior, embora 0 significado preciso de !J..c" (n; m) para urn n particular seja diffcil de desco
brir. 

Varias pesquisas tern demonstrado que a opera<;ao diferencia<;ao em (20) e inerente ao 
rufdo. Tipicamente, os coeficientes cepstrais e suas "derivadas" sao usados para reconhe
cimento de voz em sistemas que empregam tecnicas cepstrais (luang et aI., 1987; Rabiner 
et aI., 1990). 

As caracterfsticas dinamicas (delta) dos coeficientes cepstrais; sao invariantes com 
rela<;ao a qualquer distor<;ao linear do sinal. 

Elenius et aJ.24 apresentou urn relat6rio no qual menciona que adicionando a derivada 
no tempo aos co eficientes "cepstrum" de banda crftica, consegue melhorar 0 desempenho 
no reconhecimento das palavras. 

DELTA- ENERGIA 

Em adi<;ao ao parametro energia, outra caracterfstica usada em reconhecimento de voz 
eo delta-energia. Se en (n,m) denota a energia para ojanelamento do sinal final no tempo m, 
entao 0 delta-energia QU energia diferenciado da janela me definido como: 

def 
!J..e (n, m) = e (n,' m + 8 0) - e (n; m - 8 0) 

II II II 
(21) 

para todo n . Onde 0 representa 0 numero de amostras pela qual a janela e deslocada a cada 
quadro. 

o delta-energia, nada mais e do que a aplica<;ao da III derivada da energia espectral 
"estatica", onde a III derivada pode ser aproximada pela tom ada dal 11 diferen<;a da caracterfs
tica espectral dinamica pOl' quadros de voz separados pOl' urn intervalo de tempo curto 28 O. 
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PESQUISA 

As caracterfsticas dinamicas representadas pelos coeficientes delta tern a vantagem de 
serem mais robustas com respeito a distor~5es na resposta da frequencia introduzida pelo 
sistema de tranmissa020

• 

DELTA-LOG-ENERGIA 

A transforma~ao logarftmica e aplicada a energia para diminuir a faixa dinamica do 
sinal, ou seja para comprimir 0 sinal. 0 log-energia con segue melhores resultados em rela~ao 
ao "cepstrum" e ao LPC, na captura de informa~5es acusticas significantes25 

Ap6s esta breve fundamenta~ao te6rica do problema do RAVe do processamento de 
sinais de voz, sera discutido no artigo seguinte (parte II) 0 uso de tecnicas neurais para a 
resolu~ao do problema de RPI. 
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