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Resumo da Dissertação apresentada ao PROEE/UFS como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre (Me.)

EXTRATORES DE CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS INSPIRADOS NO SISTEMA
PERIFÉRICO AUDITIVO

Christiane Raulino Almeida

Setembro/2014

Orientador: Jugurta Rosa Montalvão Filho

Programa: Engenharia Elétrica

Extrair informações de sinais acústicos é uma tarefa bastante comum dentro das áreas
de processamento de sinais e reconhecimento de padrões. De uma maneira geral, os
sistemas de processamento têm como tarefa inicial obter uma representação de baixa
dimensão do sinal acústico, obtida a partir de métodos computacionais denominados
extratores de características. Tal representação propõe apresentar o som da fala de
uma forma mais conveniente à tarefa de extração e utilização da informação contida
no sinal. Dentro deste contexto, nesta dissertação foi realizado um estudo detalhado
de três métodos clássicos para extração de características de sinais acústicos existentes
na literatura, a saber: os Mel-Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC); o modelo
Ensemble Interval Histogram (EIH); e o modelo Zero-Crossing with Peak Amplitudes

(ZCPA). Sendo que, ainda para revisão bibliográfica, um estudo do sistema auditivo
periférico humano foi realizado, visto que os métodos EIH e ZCPA são baseados em
modelos do ouvido humano. Em seguida, um novo método de extração baseado em
detecção de cruzamentos de nível foi desenvolvido ao longo do trabalho, denominado
Eventos Acústicos Elementares (EAE). Diversos experimentos foram realizados a fim de
comparar os métodos clássicos e o método desenvolvido nessa dissertação. Na primeira
etapa, foram realizados experimentos com ruídos aditivos e com efeitos convolutivos
de canal, para análise de robustez dos métodos. Por fim, referente à segunda etapa
da análise comparativa dos métodos, foram realizados experimentos relativos à tarefa
de reconhecimento de palavras isoladas, utilizando o método de alinhamento temporal
Dynamic Time Warping (DTW). Os resultados obtidos indicam que o método proposto
possui maior robustez quando comparado aos métodos clássicos implementados.
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ACOUSTIC FEATURES EXTRACTORS INSPIRED IN THE PERIPHERAL
AUDITORY SYSTEM
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Extracting information from acoustic signals is a common task in signal processing
and pattern recognition. Broadly speaking, the processing system has, as initial task,
to obtain a low-dimensional representation of the acoustic signal, extracted trough
computational methods called feature extractors. This representation aims to present the
sound of speech in a more convenient form to extract the information contained in the
signal. Considering the initial task of processing systems, this work presents a detailed
study of three classic methods for features extracting, namely: the Mel - Frequency
Cepstrum Coefficients (MFCC), the Ensemble Interval Histogram (EIH), and the Zero
Crossing with Peak amplitudes (ZCPA). Still in the literature review step, a study of the
human peripheral auditory system was accomplished, since the EIH and ZCPA methods
are based on models of human hearing. Moreover, a new extraction method based on
detection of level crossings was developed, called here as Elementary Acoustic Events
(EAE). In order to compare the methods, both reviewed and developed, two different
experiments were applied in this work. At first, experiments with additive noise and
channel effects for robustness analysis methods were performed. Finally, experiments
related to the task of isolated word recognition were applied using alignment Dynamic
Time Warping (DTW). The results suggest that the proposed method is more robust than
the classical methods implemented, for the proposed experiments.
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Capítulo 1

Introdução

O som é uma onda mecânica causada por um fenômeno que faz vibrar, de maneira
particular, o meio material que o cerca. Tal maneira pode possuir a complexidade da
fala do ser humano ou até a simplicidade do impacto causado pela queda de um objeto.
Essas ondas, mesmo simples, podem carregar algum tipo de informação, tais como o som
proveniente da vibração de uma máquina indicando falha no seu funcionamento, o canto
de um pássaro determinando sua espécie, o barulho da queda de um objeto acusando uma
situação de perigo em televigilância, apenas para citar alguns exemplos.

Nos seres humanos, e em grande parte dos animais, as informações contidas nos sinais
acústicos são recebidas pelo ouvido e transmitidas ao cérebro, órgão responsável pela
interpretação desses sinais. Portanto, cabe ao ouvido humano processar o som que chega
a um indivíduo, a fim de representar de forma eficiente a informação a ser interpretada.
No campo da engenharia, existem algoritmos implementados em máquinas que buscam
executar a tarefa de audição e compreensão dos sons através de técnicas de processamento
de sinais e reconhecimento de padrões. Em particular, os métodos computacionais
que tentam simular as tarefas executadas pelo aparelho auditivo humano fornecem bom
desempenho em termos de robustez, como visto em [1] e [2]. Desta maneira, a primeira
seção deste capítulo dedica-se a descrever o funcionamento do sistema auditivo humano.
Em seguida, na segunda seção, este mesmo processo é exposto do ponto de vista de
sistemas automáticos de reconhecimento de som.

1.1 Sistema auditivo humano

O processo de audição humana pode ser dividido em duas fases (figura 1.1): a primeira
(etapa pré-nervo coclear) pode ser vista como o trabalho realizado pelo sistema auditivo
periférico, composto pelo ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, onde som é
transformado em impulsos nervosos; a segunda fase (etapa pós-nervo coclear) é realizada
pelo sistema auditivo central, responsável por interpretar os impulsos, ou seja, a cognição

1



da informação contida na onda sonora. Assim sendo, a onda sonora inicialmente é
decomposta em impulsos nervosos, para depois ser interpretada.

Etapa pré-nervo
 conversão do som 
em impulsos nervosos

Etapa pós-nervo
 interpretação dos 
 impulsos nervosos
(cognição do som)

impulsos 
nervosos

Figura 1.1: Etapas do processo auditivo.

O som é encaminhado e amplificado pelo pavilhão auricular e meato auditivo até o
ouvido médio (ver figura 1.2). Todavia, é importante ressaltar que a principal função
do ouvido externo é proteger a membrana chamada tímpano, situado no ouvido médio.
Ao chegar ao ouvido médio, as ondas acústicas fazem vibrar o tímpano ligado à cadeia
ossicular formada pelos ossos martelo, bigorna e estribo. Estes ossículos transmitem a
vibração específica da onda para a cóclea. Esta transmissão é feita de maneira a reduzir
a perda de energia que ocorre do meio aéreo do ouvido médio para o meio líquido da
cóclea. Ainda no ouvido médio, a tuba auditiva é responsável pelo equilíbrio entre a
pressão atmosférica e a pressão do ar contido na cavidade onde se encontra o tímpano,
indispensável para o correto funcionamento do sistema tímpano-ossicular.

Até chegar à cóclea, o som foi amplificado, encaminhado e traduzido em movimentos
dos ossículos. Porém, é no ouvido interno (cóclea, membrana basilar, células ciliadas e
nervos auditivos) que a onda é decomposta em impulsos nervosos de fato. A cóclea é uma
estrutura cônica constituída por três tubos paralelos que se afunilam da base para o ápice,
preenchidos por um líquido chamado perilinfa. A vibração do estribo, transmitida ao
líquido dentro dos tubos cônicos superior e inferior (rampa vestibular e rampa timpânica),
faz com que ondas estacionárias surjam no deslocamento de “ida e volta” deste líquido
(Figura 1.3). Por conta da forma da estrutura ressonante observada na figura 1.3, picos
de amplitude da onda estacionária aparecem em pontos específicos do canal, relativos
às frequências dominantes do som escutado. Desta maneira, para um som constituído
de diferentes componentes espectrais, a cóclea decompõe este sinal formando, ao longo
de seu comprimento, picos de pressão causados pelo movimento da perilinfa, onde cada
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Ouvido externo Ouvido médio

Ouvido interno

Tímpano

Martelo

Bigorna

Estribo

Tuba auditiva

Cóclea Nervo auditivo

Pavilhão auricular

Meato auditivo

baseado em: http://www.mundoeducacao.com/fisica/o-ouvido-humano.htm

Figura 1.2: Representação do ouvido humano.

posição de cada pico no canal refere-se a uma frequência característica. Entre os dois
tubos ressonantes, está o ducto coclear que possui, em sua base, a membrana basilar,
responsável em transmitir o movimento da perilinfa às células ciliadas (Inner Hair Cells -
IHC) . Estas células trabalham como sensores para captar a movimentação da membrana
e, por estarem posicionadas ao longo desta, são excitadas de forma seletiva para cada
frequência (ver figura 1.3). Ligados às IHCs, estão os nervos responsáveis pelos disparos
que encaminham o perfil espectral de percepção ao cérebro.

A relação posição-frequência na membrana basilar sugerida por [4] está descrita na
equação 1.1

F = A(10ax − 1) (1.1)

na qual F é a frequência em Hertz, x é a distância normalizada ao longo da membrana, e as
constantesA = 165, 4 e a = 2, 1 são valores apropriados à modelagem da cóclea humana.
O posicionamento das células ciliadas e a interação entre elas, ao longo da membrana,
determinam a escala de percepção das frequências dos sons. As escalas físico-acústicas
obtidas experimentalmente mais comuns são a escala Mel [5] e a escala Bark [6], e estão
relacionadas à frequência em Hertz pelas equações 1.2 e 1.3, respectivamente.

fMel = 2595 log

(
1 +

fHz
700

)
(1.2)

fBark = 13 arctan(0, 00076fHz) + 3, 5 arctan((fHz/7500)2) (1.3)

Devido a interações entre as células ciliadas vizinhas, a percepção de componentes
espectrais é limitada. O sistema auditivo humano não consegue distinguir frequências
que estão muito próximas. Tal característica foi modelada em [7] através do conceito de
banda crítica. Quanto maior a frequência maior é a banda crítica, ou seja, o intervalo
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Ondas sonoras 
no canal auditivo

Deslocamento da perilinfa
na rampa vestibular

Deslocamento da perilinfa
na rampa timpânica

Ducto coclear

Membrana basilar

Nervo auditivo

Células ciliadas

Membrana basilar

baseado em: http://droualb.faculty.mjc.edu/Course%20Materials/Physiology%20101/Chapter%20Notes/Fall%202011/chapter_10%20Fall%202011.htm

Figura 1.3: Funcionamento do ouvido interno.

em que as componentes harmônicas do sinal não podem ser percebidas separadamente.
Utilizando a escala mel como posicionamento da frequência central, o tamanho da banda
crítica pode ser estimado por:

BWcriticalmel
= 25 + 75

[
1 + 1, 4(fmel/1000)2

]0,69 (1.4)

Outro modelo de banda crítica, denominado Equivalent Rectangular Bandwidth pode ser
encontrado em [8].

Ao analisar a excitação dos nervos ligados às células ciliadas, nota-se que a percepção
da intensidade de componentes espectrais, assim como a percepção de frequência,
acontece também de maneira particular para cada frequência central de uma banda crítica.
Há uma compressão não linear da percepção de intensidade ao longo da cóclea. Níveis
altos de potência são compensados e os neurônios saturam sua percepção para valores
altos de intensidade. Outra característica importante do comportamento dos neurônios é
o crescimento e o decaimento das taxas de disparos nervosos, estudados em [9].

De uma maneira geral, a etapa pré-nervo do processo auditivo, descrita anteriormente,
decompõe o som em suas componentes espectrais e as encaminha ao cérebro em seus
respectivos nervos. A cognição do som, denominada etapa pós-nervo, é um processo
bastante complexo e depende de funções superiores como memória auditiva. Por este
motivo, esta etapa requer um nível de aprofundamento dispensável para este trabalho.
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1.2 Reconhecimento automático de sons

Programar uma máquina para que seja capaz de reconhecer a informação contida em
um som, em especial a fala humana, é uma tarefa antiga para estudiosos no campo de
processamento de sinais. Desde a década de 40, Fletcher [7] já estudava o que ele chamou
de “padrões” auditivos com interesses voltados para a área de comunicação. Porém, foi
na década de 70 que Mermelstein apresentou o MFCC [10], um importante método para
processamento de sinais acústicos, ainda bastante utilizado nos dias atuais. Desde então,
o grande desafio em sistema de reconhecimento automático de fala (Automatic Speech

Recognition ) tem sido manter o bom desempenho mesmo na presença de distorções do
sinal de entrada.

Em sistemas ASR, inicialmente um sinal acústico digitalizado precisa ser preparado,
ou seja, pré-processado. Uma das tarefas necessárias de pré-processamento é a
segmentação do sinal. Segmentar o sinal significa isolar qual parte da onda é de interesse
para a análise. Por exemplo, numa gravação de um sinal de fala, para reconhecer um
orador, é preciso separar os trechos em que há fala dos trechos de silêncio. Há diversas
maneiras de segmentação, as mais tradicionais são por medidas de energia e cruzamentos
por zeros. Outro tipo de preparação consiste em filtrar o sinal a fim de evitar componentes
espectrais indesejáveis (e.g. provenientes de ruído).

Após a preparação do sinal, assim como na audição humana, há duas etapas principais
de processamento: extração de características do sinal de audio (etapa front-end do
sistema ASR) e a interpretação deste (etapa back-end do sistema ASR). Desta maneira,
o sinal acústico que chega ao sistema de processamento sofre primeiramente uma
transformação para depois ser interpretado.

A extração de características (representação do sinal em parâmetros) tem como
objetivo transformar um sinal sonoro apenas digitalizado (longo e complexo) em um
formato compacto e bastante representativo. Em outras palavras, descartar as informações
irrelevantes e evidenciar as características do sinal que contribuem para a identificação da
informação. De acordo com [11], existem três qualidades principais que as características
de um bom extrator devem possuir:

• as características devem representar os aspectos relevantes do sinal de voz, devem
ser o mais significativas possível;

• distorções no sinal de entrada não devem afetar a tarefa de parametrização;

• os parâmetros/características devem capturar a dinâmica do espectro, ou mudanças
do espectro ao longo do tempo.

Após a etapa de extração de características, a nova representação do som possibilita a
aplicação de algoritmos responsáveis em extrair a informação necessária. Em comparação

5



à fisiologia do corpo humano, a representação paramétrica traduz o som em vetores
de características do mesmo modo que o ouvido humano traduz o som em impulsos
nervosos. A tarefa de extração de informação é designada aos métodos computacionais
de interpretação, da mesma maneira que o sistema auditivo central é responsável pela
cognição do som. Todavia, diferentemente do complexo processo de cognição do som,
não existem métodos computacionais capazes de executar todo o processo cognitivo do
som, sendo necessário, normalmente, o desenvolvimento de métodos computacionais
específicos à aplicação desejada, sendo os mais utlizados o Dynamic Time warping

(DTW) , Hidden Markov Model (HMM) e o Gaussian Mixture Models (GMM) .
Utilizado bastante até a década de 80, o DTW [12] é um método para alinhamento

temporal, podendo ser utilizado para reconhecimento de comandos. Atualmente, modelos
baseados em cadeia oculta de Markov possuem bastante popularidade em reconhecimento
de fala, como um modelo capaz de assimilar informação temporal, sendo o HMM
[13] o modelo preferido para esta tarefa. Em biometria, mais especificamente para
reconhecimento de orador, onde a informação temporal é frequentemente descartada, o
modelo GMM [14][15] também é muito utilizado.

Independente do algoritmo utilizado para a interpretação do som, a qualidade da
extração de característica é fator determinate para um bom desempenho de sistemas ASR.
Caso o sinal não esteja bem representado, o processo de interpretação da informação
contida no mesmo fica bastante comprometido. Desta maneira, apesar de ser uma tarefa
antiga e bastante revisitada, muitos estudiosos da área de processamento de sinais de fala
ainda voltam sua atenção à tarefa de extração em trabalhos recentes. Tal atenção deve-se
ao fato de que a extração de característica tende a ficar comprometida quando o sinal de
fala possui distorção. Uma confirmação desta limitação é que grande parte de sistemas
ASR atuais precisa de um ambiente controlado para apresentar bom desempenho. Por
exemplo, uma limitação bastante comum é de que o usuário deve estar em um local
silencioso ao utilizar o sistema. Logo, um dos grandes desafios que permanece nessa
área é desenvolver extratores robustos, mantendo sua qualidade mesmo na presença de
distorção no sinal.

É nesse contexto, buscando resultados cada vez mais robustos, que este trabalho de
dissertação teve como objetivo estudar extratores de características baseados no sistema
auditivo periférico, uma vez que algoritmos baseados no ouvido humano tendem a
representar de maneira robusta o sinal acústico. Para isso, escolheu-se realizar um
estudo detalhado de três métodos clássicos para extração de características existentes na
literatura. O primeiro trabalho revisado, apesar de bastante antigo, possui características
relevantes que garantem resultados significativos e, por isso, ainda é utilizado para
comparação de desempenho com extratores recentes. O segundo e o terceiro trabalho
foram revisados tendo como maior motivação o estudo e mímica do ouvido humano
apresentados em seus respectivos trabalhos. Mesmo sendo da década de 90, esses
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extratores possuem um rico detalhamento e modelagem direta do sistema auditivo.
Todavia, esse nível de detalhamento é dificilmente encontrado em trabalhos mais recentes.
Os três métodos revisados estão descritos no capítulo 2.

Como consequência do estudo apresentado no segundo capítulo, um novo método de
extração foi desenvolvido ao longo deste trabalho, publicado em [16] e está apresentado
capítulo 3. Para avaliar o desempenho dos extratores, um método de alinhamento
temporal para reconhecimento de palavras isoladas está descrito no capítulo 4. O
capítulo 5 dedica-se a experimentos e seus respectivos resultados para análise de robustez
dos métodos implementados, bem como experimentos e resultados relativos à tarefa
de reconhecimento de palavras isoladas utilizando o método de alinhamento temporal
descrito no capítulo anterior. Por fim, as conclusões deste trabalho de dissertação são
apresentadas no capítulo 6.
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Capítulo 2

Mímica computacional do sistema
auditivo periférico

Para processamento de voz humana em máquinas, o front-end de sistemas ASR, de certa
forma, simula a tarefa do sistema auditivo periférico humano. De uma maneira geral, a
extração de características de um sinal de voz é descrita na seção a seguir.

2.1 Processamento digital de sinais para extração de
características

Como ilustrado na figura 2.1, o processamento na maioria dos extratores analisados
neste trabalho pode ser dividido em três etapas: pré-processamento, análise espectral
e extração de parâmetros. Essas etapas estão descritas nas seções 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3
respectivamente.

Pré-
processamento 

Transformada 
de

Fourier

Predição Linear

Banco 
de Filtros

Análise espectral

Estimação de 
contorno

Estimação de 
potência

Extração de parâmetros

Sinal de voz digital Matriz de características

Figura 2.1: Processamento digital de sinais para extração de características
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2.1.1 Pré-processamento

Para sinais de fala, é sabido que a intensidade de suas componentes espectrais não são
igualmente distribuídas ao longo da faixa de frequência. Há uma queda de 6dB/oitava
no espectro do sinal. Portanto, inicialmente costuma-se aplicar um filtro de pré-ênfase
no sinal de voz, a fim de compensar essa queda, enfatizando a porção do espectro mais
distante da frequência fundamental.

2.1.2 Análise espectral

Grande parte das representações para sinais de voz baseia-se em técnicas de análise no
domínio da frequência. Da mesma maneira que a cóclea do ouvido humano, os métodos
estimam as componentes espectrais do som recebido, e na maioria das vezes coletam as
características de seu espectro estimado.

O perfil espectral do sinal é analisado através da estimação de espectros de pequenos
intervalos de tempo (Short-Time intervals). Tais segmentos precisam ser pequenos o
suficiente para garantir que o sinal nesse intervalo seja estacionário (espectro constante),
e grande o suficiente para conter pelo menos um ciclo da menor frequência de interesse.
Janelas (frames) usuais nesta área costumam ter de 20 a 30 ms [11]. Também é
comum haver sobreposição entre intervalos e ponderação destes segmentos (e.g Janela
de Hamming) para prevenir possíveis descontinuidades que afetariam o processamento
seguinte.

A estimação do espectro de cada frame pode ser classicamente obtida através da
Transformada Discreta de Fourier em um intervalo de frequências desejadas para a análise
[10] [17] [18]. Outra maneira clássica para esta tarefa é a predição linear [19] [20]. É
importante ressaltar que, para estes métodos, a presença de sinais não-estacionários no
intervalo de um frame pode comprometer a estimação do espectro [21].

Outros extratores fazem a análise espectral através de um banco de filtros [1] [2]
[21] [22], onde o frame de entrada é submetido a um banco de filtros passa-faixa,
com frequências centrais cobrindo frequências de interesse. Dessa forma, a saída tem
a componente espectral relativa à frequência central do filtro reforçada. Este processo
aproxima-se do funcionamento do analisador de espectro natural do ouvido humano:
a cóclea. Na maioria dos métodos, as escalas de frequências centrais são escolhidas
inspiradas na escala de percepção do ouvido: escala mel [5], escala Bark [6], ou até
mesmo escala de relação direta com a função posição-frequência das células ciliadas
[4]. O formato dos filtros utilizados também varia de método para método, tendo
analogamente a inspiração do conceito de banda crítica da cóclea humana. Este conceito
tem suas origens em [23] e uma revisão de diferentes formas de sua modelagem pode ser
vista em [24].
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2.1.3 Extração de parâmetros

A extração de parâmetros/características do espectro pode ser realizada de diversas
maneiras, sendo que a maioria dos métodos tenta obter o contorno suavizado do espectro
e a grande diferença entre eles está na maneira de como capturam este contorno. Métodos
como os apresentados em [10] [17] tendem a subamostrar o espectro. O algoritmo DESA
aplicado em [21] [22] utiliza modulação para capturar o envoltório da saída de cada filtro
utilizado neste método. Outra forma de obter o contorno é apenas reamostrar a saída de
cada filtro do banco utilizado [25].

Apesar de existirem diversos extratores na literatura, muito deles buscando uma maior
robustez, a grande maioria utiliza a Transformada Discreta do Cosseno como suavização
final do contorno espectral. A evidência de que esta suavização capta significativamente
a variação lenta do espectro da voz pode ser vista em [26].

Um dos grandes desafios atuais dos extratores está em apresentar características
suficientemente representativas, mesmo na presença de ruídos aditivos e de efeitos
convolutivos de canal, que tendem a distorcer o espectro do sinal limpo e comprometer a
extração de características [21].

Ao longo deste trabalho, foram estudados três extratores de características populares
da área, inspirados no sistema auditivo periférico de mamíferos. Em 1976 [10], Paul
Mermelstein apresentou os coeficientes cepstrais na escala mel (Mel-Frequency Cepstrum

coefficients - MFCC) , método de extração de características utilizado em seu artigo para
o reconhecimento de palavras. Devido ao seu bom desempenho utilizando sinais livres
de ruído, o MFCC ainda é uma ferramenta de representação acústica bastante popular
na comunidade de processamento de sinais, seja na sua forma inicial, ou apresentando
alguma variação. Oded Ghitza, na década de 90, publicou em [1] um estudo e modelagem
detalhados do sistema auditivo periférico, desde o ouvido externo até ao nervo coclear,
resultando no extrator de características EIH. O Ensemble Interval Histogram - EIH

apresentou uma melhora na robustez na presença de ruídos aditivos Gaussianos, quando
comparado a métodos baseados em Fourier para extração de característica. Também
baseado no modelo auditivo humano, o Zero-Crossing with Peak Amplitudes - ZCPA foi
a ferramenta apresentada por Doh-Suk Kim [2] com modelagem mais simples, porém
com desempenho superior quando comprada ao EIH. O MFCC, o EIH e o ZCPA estão
descritos nas seções a seguir.

2.2 Mel-Frequency cepstrum coefficients

Mermelstein propõe a extração de coeficientes cepstrais na forma de um conjunto
de características de baixa dimensão que representa pequenos intervalos de um sinal.
Mesmo sendo um método que utiliza um dos modelos auditivo mais simplificados, o
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MFCC consegue representar características importantes de um sinal de voz. Uma típica
implementação deste método está descrita a seguir [17].

Um sinal de fala digitalizado, s(n), onde n = 1, 2, ..., Ns, é inicialmente pré-
enfatizado com um filtro de função de transferência H(z) = 1− 0, 97z−1. Em seguida, é
divido em intervalos tipicamente de 20 a 40 ms de duração (apesar de terem sido utilizados
12, 8 ms na versão original), podendo haver sobreposição entre as janelas de intervalo.
Um frame do sinal é definido por x(m; f), sendo x(m; f) = s(nf + m − 1), em que
m=1,2,...,M, M � Ns e nf é o ponto da amostra a partir de onde o frame começa. Cada
frame é usualmente ponderado com uma janela de Hamming, xw(m; f) = x(m; f)w(m),
na qual w(m) = 0, 54−0, 46.cos(2π(m−1)/M). Para cada frame do sinal, são extraídos
os coeficientes cepstrais como segue:

1. xw(m; f) é completado com zeros e transformado pela FFT para Xw(k; f);

2. Os valores de magnitude de Xw(k; f) são parcialmente ponderados e somados,
simulando filtros passa-faixa (filtros triangulares);

3. Os logaritmos dos valores resultantes das somas parciais,Kt somas sobrepostas (Kt

filtros triangulares), são arranjados como um vetor ou valores de energia (em escala
logarítmica);

4. Esse vetor é finalmente transformado pela DCT, e de 10 a 25 dos primeiros
coeficientes resultantes são adotados como vetor de características da janela
(Coeficientes MFC).

O processamento descrito acima está ilustrado na figura 2.2.
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Figura 2.2: Extração dos coeficientes cepstrais
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Os Kt filtros triangulares utilizados no MFCC são espaçados linearmente em baixas
frequências, e logaritmamente em altas frequências, como mímica da percepção da
frequência no ouvido. Logo, a redução de dimensão do espectro do sinal, através da
filtragem, é feita baseado na escala Mel (unidade de frequência baseada na percepção
humana de um tom puro), dada a relação direta desta escala com a resposta à excitação do
modelo auditivo humano. As energias de saída desses filtros podem ser vistas como uma
subamostragem do espectro. Os logaritmos dessas energias são adotados para modelar a
percepção não-linear da intensidade de componentes espectrais no ouvido dos mamíferos.

No seu artigo, Mermelstein justifica o uso da transformada discreta do cosseno
no MFCC referenciando um experimento feito pelo holandês Louis C. W. Pols [26],
no qual Pols mostrou que os seis primeiros autovetores da matriz de covariância de
vogais holandesas, expressadas em 17 coeficientes de energia de filtros, representavam
aproximadamente 90% da variância total, sendo que estes autovetores se assemelhavam
a vetores resultantes da amostragem de cossenos. Deste modo, aplicando a transformada
cosseno aos coeficientes, chegou-se também a bons resultados para o reconhecimento sem
a carga computacional do cálculo de autovetores. Apesar do experimento ser específico
a fonemas holandeses, o uso da DCT aplicado a trabalhos de reconhecimento de fala
em diversas línguas mostrou-se bastante eficiente, sendo hoje adotado no cálculo dos
coeficientes cepstrais e também de outros extratores de características [17].

Com efeito, esse método é uma ferramenta muito eficiente aplicada a processamento
de sinais livres de ruído, ainda usado na sua forma quase original. Entretanto, é bem
conhecido na literatura atual que diferentes condições de operação (ruído ambiente,
distorções de canal, por exemplo) afetam muito o desempenho dessa técnica. Com o
intuito de melhorar a robustez do MFCC, outros trabalhos foram publicados sugerindo
modificação ao método original. Na técnica Fast Mask, proposta em [17], é adicionado
ao MFCC o conceito de mascaramento espectral. Proposta em [27], uma nova compressão
não-linear das amplitudes espectrais ocorridas na cóclea é adicionada ao MFCC. Em [28]
o autor propõe a inclusão ao MFCC da adaptação sináptica que ocorre no nervo auditivo
humano estudado em [9].

Ainda que apresente boa representação, a extração dos coeficientes MFCC imita
apenas duas funções do processo auditivo humano: a resposta em frequência da
Membrana Basilar, através da utilização da escala Mel no posicionamento dos filtros
triangulares, e as excitações de compressões não-lineares do nervo auditivo, através da
aplicação da função logaritmo na energia de saída de cada filtro triangular.

2.3 Ensemble Interval Histogram

O método discutido nesta seção, proposto em 1994 [1], aborda uma maneira alternativa a
métodos de representação baseados em Transformada de Fourier. No EIH, a extração de
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informação do sinal de voz é fundamentada em princípios de processamento derivados
de propriedades do sistema auditivo de mamíferos. Ao abordar este aspecto, Ghitza
acreditava que a mímica do funcionamento fisiológico do ouvido formava a base da
robustez em reconhecimento de fala, gerando uma ferramenta invariante a condições
adversas de sinais (ruídos, distorções de canal, reverberação de ambientes) e a variações
fonéticas (devido a particularidades do trato vocal de cada indivíduo), suposições
posteriormente ratificadas nos experimentos do autor.

O modelo proposto por Ghitza é dividido em dois estágios: o primeiro modela a tarefa
do sistema pré-nervo; o segundo encarrega-se da etapa pós-nervo. A etapa pré-nervo do
método é modelada com detalhamento considerável. Em contrapartida, a etapa seguinte
é representada de maneira heurística, visto que, de acordo com o autor, na época existiam
poucos estudos descrevendo o sistema auditivo após os disparos do nervo coclear.

O esquema do EIH está ilustrado na figura 2.3.

s(t) Filtro do
Ouvido
Médio

Filtro 1 NL 
Coclear

Filtro i NL
Coclear

Filtro 190 NL
Coclear

Cruzamento
de limiar

L1

L5

..
.

..
.

..
.

Limiar do 
nervo auditivo

I.H1

I.H5

Intervalo do
Histograma

EIH(t,f)

Figura 2.3: Modelo EIH [1]

O primeiro estágio do EIH trata do processamento do sinal até a saída dos detectores
de cruzamento por limiar ilustrados na figura 2.3. Nesse estágio, o ouvido médio é
modelado com um filtro passa-altas, com frequência de corte de 1000 Hz. Em seguida,
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o deslocamento da membrana basilar é representado através de 190 filtros distribuídos de
200 Hz a 7000 Hz de acordo com a relação posição-frequência proposta em [4]. Estes
filtros, chamados de filtros multipassa-banda não-lineares, foram propostos por [29] e
modelam detalhadamente o comportamento da cóclea humana.

A cada 10 ms, a saída de cada filtro coclear é analisada, limitada por uma janela
de observação centrada em múltiplos de 10 ms. A cada janela de observação, estão
associados detectores de cruzamento por nível que modelam o conjunto de fibras nervosas
ligadas às células ciliadas. Cada detector tem seu respectivo limiar, assim como
cada neurônio biológico também possui um limiar de disparo característico. Apenas
cruzamentos no sentido positivo são considerados, para simular a retificação de meia-onda
ocorrida nos receptores das IHCs. O valor atribuído ao limiar de cada detector é escolhido
aleatoriamente, segundo uma variável aleatória com distribuição Gaussiana, com média
e variância associadas à amplitude da saída do filtro coclear. A aleatoriedade associada à
escolha dos limiares foi adotada para modelar as variações dos diâmetros e do tamanho
das conexões de sinapses dos neurônios das diferentes IHCs conectadas à cóclea. Foram
utilizados 5 detectores para cada saída dos 190 filtros (ver figura 2.3). A cada instante
de tempo, as saídas dos detectores de nível representam um conjunto de atividades de
disparos, que são codificadas como vetor numérico de características de dimensão 950
(190 filtros vezes cinco detectores).

A segunda etapa do EIH foi determinada pelo autor de maneira heurística, motivada
por propriedades observadas da resposta do nervo auditivo. Desta maneira, a atividade
neural é determinada calculando-se um histograma de intervalos temporais entre pontos
obtidos na saída do primeiro estágio do modelo. Apenas intervalos entre pontos
sucessivos são considerados. Para uma representação no domínio da frequência, é
considerado o inverso do intervalo. Logo, para 950 frequências estimadas constrói-se
um histograma que representa a percepção do som traduzido em impulsos nervosos.

Dois fatores afetam a elaboração do histograma de intervalos: a alocação dos bins

na escala da frequência e o tamanho da janela de observação. Levando em consideração
a fisiologia do caminho percorrido pelo som dentro da cóclea, os bins do histograma
são determinados através da escala de ERB-rate, relacionada à banda crítica [7]. Neste
modelo, são quantizados 32 bins numa escala de 0 a 4000Hz. Também motivado pela
organização da via auditiva humana, o tamanho da janela foi determinado inversamente
proporcional à frequência central do filtro ligado ao detector de cruzamento. Em resumo,
a determinação destes dois fatores, baseada na largura de banda dos filtros cocleares,
gerou uma melhor representação, com alta resolução frequencial em baixas frequências
centrais e alta resolução temporal em altas frequências centrais.

Os 32 valores obtidos no histograma foram propostos como a nova representação
do sinal de voz na tarefa de reconhecimento de palavras. Assim como esperado pelo
autor, a utilização do método baseado no sistema auditivo periférico a fim de imitar a
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performance humana garantiu um modelo mais robusto, quando comparado ao modelos
com representação cepstral (coeficientes ceptrais de predição linear - LPC , por exemplo).

2.4 Zero-Crossing with Peak Amplitudes

O ZCPA é um método de extração de características proposto em [2], motivado pelo
sistema auditivo periférico dos mamíferos, assim como o EIH. Em seu trabalho, Kim
propôs uma modelagem mais simples para o caminho percorrido pelo som no ouvido,
quando comparada ao modelo implementado por Ghitza.

..
.

..
.

x(t)

Filtro
Coclear 1

Filtro
Coclear 2

Filtro
Coclear i

Filtro
Coclear M

Detector de
Cruzamentos por zeros

Detector 
de Pico

Fibras nervosas auditivas

Compressão
não-linear

Informação de tempo

Informação
de intensidade

Membrana Basilar

Histograma
de intervalos ZCPA(t,f)

Figura 2.4: Modelo ZCPA [2]

O esquema do ZCPA está ilustrado na figura 2.4, onde o banco de M filtros cocleares
simula o deslocamento mecânico da membrana basilar, representando a seletividade da
frequência ao longo da membrana. Para cada filtro coclear foi utilizado o modelo “filtros
de onda viajante” [30], sem ajustes adaptativos do parâmetro Q do modelo. O diagrama
de blocos desses filtros cocleares está ilustrado na figura 2.5.

Cada bloco ilustrado na figura 2.5 representa um filtro com função específica ocorrida
no ouvido humano e está descrito como segue:

• M(z) é um filtro passa-altas de segunda ordem, com frequência de ressonância de
350Hz com Q = 0, 7, e simula o ouvido médio humano;
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...M(z)   H1(z)   H2(z)   HM(z)

  Hhp,1(z)   Hhp,2(z)   Hhp,M(z)

  F1(z)   F2(z)   FM(z)

Coch1(z) Coch2(z) CochM(z)

Figura 2.5: Diagrama de bloco dos filtros cocleares [2]

• Hk(z) é uma única seção do filtro de onda viajante, com ganho para fequências
próximas da frequência ressonante do filtro, atenuação para frequências acima e
ganho unitário para frequências abaixo da frequência ressonante do filtro.

• Hhp,i(z) é um filtro passa-alta de um polo que modela a transformação pressão-
velocidade;

• Fi(z) é um rejeita-frequência cuja resposta total possui duas frequências ressonan-
tes, que coincidem com observações biológicas.

Os detalhes e formas das funções de transferências de cada bloco estão descritos
em [29]. As frequências ressonantes de Hk(z) são escolhidas de acordo com a relação
posição-frequência da membrana basilar (ver equação 1.1). A função de transferência
resultante para cada filtro coclear está descrita em:

Cochi(z) = M(z)Hhp,i(z)Fi(z)
i∏

k=1

Hk(z) (2.1)

No sinal de saída de cada filtro coclear (ver figura 2.4), encontram-se detectores de
cruzamento por zeros de sentido positivo, simulando o disparo neural. Sendo coletado
o inverso do intervalo de tempo entre dois cruzamentos sucessivos, e representado com
uma frequência do histograma de intervalo. Além disso, uma transformação não-linear do
pico de amplitude do sinal entre dois cruzamentos sucessivos é utilizada como um fator
(não-linear) de peso para o bin da frequência encontrada. Os M histogramas de intervalo
encontrados são combinados para representar a saída do modelo, definindo xk(n) como a
saída do k-ésimo filtro coclear, e xk(n;m) a janela de observação no tempo m de xk(n),
definida como:

xk(n;m) = xk(n)wk(m− n), k = 1, 2, ...,M (2.2)
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na qual wk(n) é uma função do tipo janela de largura finita. Definindo Zk como o número
de cruzamentos por zero de sentido positivo de xk(n;m), e Pkl como o pico de amplitude
entre o l-ésimo e o (l+1)-ésimo cruzamentos de xk(n;m), respectivamente, a saída do
ZCPA no tempo m é descrita como

y(m; i) =
M∑
k=1

Zk−1∑
l=1

δijlg(Pkl), 1 ≤ i ≤ N (2.3)

na qual N é o número de bins de frequência e δij é o delta de Kronecker [31].
Para cada canal, o índice do bin de frequência, jl, é computado como o inverso

do intervalo de tempo entre o l-ésimo e o (l+1)-ésimo cruzamento por zero, com l =

1, 2, ..., Zk−1. Logo, o valor do histograma no bin de frequência, jl, é acrescentado de
g(Pkl). A função g() é uma função monotônica que simula a relação entre a intensidade
do estímulo e o grau de sincronismo de fase das fibras do nervo auditivo. Neste método
g() foi adotada como g(x) = loge(1 + x), onde a constante 1 foi acrescentada para evitar
contribuições negativas nos bins de frequência, que por sua vez são alocados de acordo
com a escala Bark.

Cada saída do filtro foi ponderada por uma janela temporal de observação de largura
10/Fk s, onde Fk é a frequência de ressonância do filtro. Sendo assim, para baixas
frequências há maior resolução frequencial, e para altas frequências, maior resolução
temporal.

Os N valores acumulados nos bins do histograma (Espectro do ZCPA) foram
inicialmente propostos como a nova representação do sinal de voz na tarefa de
reconhecimento de palavras. Porém, para melhorar o desempenho da tarefa de
reconhecimento, o autor também utilizou 12 coeficientes obtidos a partir da transformada
inversa do cosseno aplicada ao espectro do ZCPA (também aplicada ao espectro do EIH
para fins comparativos, em seu artigo).

Em comparação com o EIH, a utilização de cruzamentos por zero para estimação
de frequência e o uso de informação de intensidade como fator de ponderação nos bins

de frequência fizeram com que o ZCPA apresentasse melhores resultados em ambientes
ruidosos, sem a complexidade adicional dos filtros elaborados e múltiplos detectores de
cruzamento por limiares sugeridos em [1].

Apesar do ZCPA apresentar uma modelagem mais simples, as comparações realizadas
em experimentos, pelo autor, demonstraram melhores desempenhos do ZCPA, quando
comparado ao modelo do EIH ou outros métodos de extração de características, como
o MFCC, especialmente em ambientes ruidosos com ruído branco gaussiano. De fato,
uma grande contribuição desse trabalho foi evidenciar propriedades relevantes do sistema
periférico auditivo realmente necessárias para codificação do espectro acústico.
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Capítulo 3

Detecção de Eventos Acústicos
Elementares no plano tempo-frequência

O método proposto neste capítulo surgiu como consequência do estudo realizado sobre
os métodos clássicos de extração de características, descritos no capítulo anterior.
A principal motivação foi tentar incorporar a esta nova ferramenta uma reunião das
características consideradas essenciais dos extratores já estudados. Sendo assim foram
incorporadas ao método as seguintes características herdadas dos métodos clássicos
estudados:

• aplicação da escala Bark às frequências centrais do banco de filtros para percepção
em frequência;

• utilização de resolução espectral maior em altas frequências como aplicação do
conceito de banda crítica;

• estimação espectral através de cruzamento por limiar, simulando disparos nervosos;

• captação do contorno suave do espectro através de funções cossenoidais.

Além destas, a extração realizada através de uma abordagem probabilística baseada
em eventos surge como novidade atribuída ao método proposto. Desta maneira, reunindo
atributos tanto herdados quanto inovadores, a nova ferramenta de extração baseada em
eventos acústicos pode ser divida em procesos principais: extração dos eventos; e a
obtenção do contorno espectral a partir dos eventos extraídos. As etapas de cada processo
estão ilustradas na figura

3.1 Banco de Filtros

Todo o processo de desenvolvimento do banco de filtros foi baseado em modelos
simplificados do sistema auditivo humano, descritos em detalhes em [1] e [2]. Assim
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Figura 3.1: Ilustração do processamento para extração de Eventos Acústicos Elementares
(EAE).

como o EIH e o ZCPA, a ideia para implementação dos filtros partiu da análise do
sistema auditivo humano. Contudo, apesar de simplificados, o modelo desenvolvido faz
uso de duas características importantes do sistema auditivo: a escala de percepção em
frequência; e o conceito de banda crítica. A escala de percepção é modelada através
da utilização da escala Bark como valores de posicionamento das frequências centrais
do banco de filtros. De outro modo, o conceito de banda crítica foi aplicado ao definir
maiores bandas para filtros de frequência centrais mais altas, já que, no ouvido humano,
quanto maior a frequência, maior é o intervalo em que não há como distinguir frequências
muito próximas.

Seguindo o fluxo determinado na figura 3.1, primeiramente é utilizado um filtro de
pré-ênfase (função de transferência: H(z) = 1−0, 97z−1). Um banco de filtros é montado
com 17 FIR (Finite Impulse Response) passa-faixas de ordem 100, centrados em 150,
250, 350, 450, 570, 700, 840, 1000, 1170, 1370, 1600, 1850, 2150, 2500, 2900, 3400
e 4000 Hz, respectivamente (percepção em frequência) e com bandas iguais à metade
de suas respectivas frequências centrais (conceito de banda crítica). Filtros FIR foram
escolhidos neste método porque tirou-se proveito da análise feita em [2], para uso no
ZCPA, onde se mostra que filtros FIR mais simples, em detrimento dos filtros de onda
viajante, apresentaram melhor desempenho. Para diminuir os efeitos de lóbulos laterais
no espectro dos filtros, típicos do janelamento retangular, é utilizada a janela de Blackman

[32].

3.2 Detectores de cruzamento por limiar

A partir da saída de cada filtro, os eventos são definidos baseados em cruzamentos de
nível, pois, como evidenciado no EIH e ZCPA, métodos de extração de características que
utilizam informação de cruzamentos por limiar geram representações robustas do sinal.
Contudo, a ideia de que grande parte da informação está contida nos instantes destes
cruzamentos antecede estes trabalhos, como observado em [33]. Uma boa evidência
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disso, conhecida desde antes de 1948 [34], é que sinais de fala podem ser claramente
compreendidos mesmo quando são alterados pela distorção de clipping infinito, que
codifica esses sinais como sequências de ±1, ou seja, sinais nos quais apenas as
informações de cruzamento por zero são preservadas. Motivada por este contexto, a
extração de características proposta é feita a partir da coleta seletiva de eventos de
detectores de cruzamentos por nível.

Novamente seguindo o fluxo determinado na figura 3.1, a saída de cada filtro é
analisada utilizando detectores de cruzamento por nível (λd = 1

100
·
∑

i h[i]2, onde h
representa a resposta ao impulso do filtro da banda analisada). Escolheu-se adotar o
limiar λd dessa forma para que seu valor se adapte ao ganho imposto ao sinal de entrada
por cada filtro (

∑
i h[i]2). O intervalo de tempo, Tn, entre dois instantes, tn e tn+1,

de cruzamentos ascendentes por limiar, λd, foi linearmente interpolado para reduzir o
efeito de truncamento dos instantes de amostragem. De modo semelhante ao método
ZCPA, determina-se também a amplitude máxima (em módulo), An, associada ao n-
ésimo segmento de sinal entre cruzamentos ascendentes. Em resumo, para cada saída de
um filtro, a tarefa de detecção gera três valores de interesse, ressaltados figura 3.2, toda
vez em que a amplitude da saída cruza o limiar λd.

Figura 3.2: Detecção de cruzamento por limiar.

É importante ressaltar que a escolha do limiar de detecção, λd, afeta diretamente o
desempenho do método aqui proposto. Neste caso, o valor de λd foi ajustado para fornecer
os melhores resultados empíricos nas tarefas relatadas posteriormente no capítulo 5.
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3.3 Codificação dos eventos

O n-ésimo Evento Acústico Elementar (EAE) é codificado como um vetor numérico,
toda vez que ocorre uma detecção de cruzamento (ver fluxo na figura 3.1), contendo as
três medidas geradas pela detecção, a saber:

EAEn = [tn Tn An]

Como tarefa final do processo de extração dos EAEs, todos eventos foram gerados a
partir da saída de cada filtro e combinados em uma única matriz de eventos ordenada de
acordo com o instante em que o cruzamento foi detectado tn.

A obtenção da matriz dos EAEs e a representação deles no plano tempo-frequência
(tn × (1/Tn)) são ilustradas na figura 3.4.

Matriz

Figura 3.3: Ilustração do mapeamento de Eventos Acústicos Elementares (EAE) no plano
tempo-frequência.

3.4 Segmentação dos eventos

De acordo com a figura 3.1, a primeira etapa do processo de obtenção de contorno
espectral consiste na segmentação dos eventos. Essa etapa nada mais é que a divisão
da matriz de eventos em shortframes, a fim de captar o perfil espectral do sinal completo.
Para o método proposto, há duas formas de segmentação: a segmentação em intervalos
de tempo fixo, por exemplo, a cada 10 ms; ou a segmentação por número de eventos, por
exemplo, a cada 500 eventos detectados.

O tipo de segmentação determina os frames do sinal, tal característica influencia
diretamente perfil espectral estimado pelo extrator, uma vez que, espera-se que, para um
boa extração de característica, o frame contenha um sinal estacionário. Logo, seja qual for
o tipo de segmentação, faz-se necessário recortar o sinal completo em frames de espectro
constante.
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(a) (b)

Figura 3.4: Segmentação da matriz de Eventos Acústicos Elementares (EAE): (a) tempo
fixo (b) número de eventos fixo

A avaliação das consequências geradas pelos dois tipos de segmentação listados acima
está discuitda no capítulo 4.

3.5 Estimação de pdfs

A simples visualização dos eventos como pontos no plano tempo-frequência, sem mesmo
considerar a informação de amplitude An, já fornece uma espécie de espectrograma (ver
figura 3.5). No entanto, o contorno espectral do sinal, ao longo do tempo, continua
desconhecido.

Como discutido anteriormente (ver capítulo 1), há diversas maneira de estimar o
espectro de um sinal. O método apresentado neste trabalho, propõe uma abordagem
probabilista para a estimação de espectro. Desta maneira, cada ponto na nuvem formada
pelos EAEs (ver figura 3.4) é considerado como instância de uma variável aleatória
que evolui lentamente, sendo cada frame representado por uma função densidade de
probabilidade (pdf) da variável aletória X(t) constante. Sendo assim, estimar a pdf de
X(t) é uma forma de estimar o espectro em um determinado frame.

É sabido que o valor esperado de uma função arbitrária de uma variável aleatória X ,
g(X), em relação à função densidade de probabilidade fX(x), é dado por:

E[g(X)] =

∫ ∞
−∞

g(x)fX(x)dx = 〈g, fX〉 (3.1)

Usando o método de Monte Carlo, podemos encontrar uma aproximação desta
integral, para um número N de instâncias da variável aleatória X , como 〈g, fX〉 =
1
N

∑N
i=1 g(xi), o que pode ser entendido como uma média ponderada das N instâncias

disponíveis. Mas vale notar que a escolha da função g(·) é arbitrária, e pode até gerar
ponderações negativas nesse cálculo de “média” ponderada. Como visto em [26], a
escolha de funções cossenoidais para g(·) é fundamental para captar características de
sinais de voz.

Assim, definindo xHzn = 1/Tn como um estimador da frequência instantânea, em

23



Hertz, associada ao n-ésimo EAE, e xMel
n = 2595 log10(1+xHzn /700) como o equivalente

na escala Mel, pode-se determinar o contorno espectral de um conjunto de EAEs pela
decomposição em funções ortogonais de fX , pelo método de Monte Carlo, seguida de sua
recomposição vetorial através dos coeficientes correspondentes. Escolheu-se usar como
base de decomposição as 12 primeiras funções cossenoidais usadas na Transformada
Cosseno Discreta (DCT), onde gk(xMel

n ) = cos(k(2xMel
n + 1)π/(2fMax)) corresponde

à k-ésima função de base, com k = 1, 2, . . . , 12, e fMax = 2146 Mels (equivalentes a
4000 Hz).

Visando os contornos suavizados do espectro, fX ,assim como no caso dos coeficientes
cepstrais, usou-se apenas as 12 primeiras funções de base, o que corresponde a uma
limitação na dimensão do espaço de representação do espectro. Logo, a matriz
de características é fomada pela transformação de cada frame em um vetor de 12
características.

Durante o desenvolvimento do extrator de características, tornou-se interessante
analisar visualmente a evolução do espectro ao longo do tempo, através do espectrograma
do sinal acústico obtido a partir dos EAEs, e descrito na seção a seguir.

3.6 Espectrograma guiado por EAE

A elaboração dos espectrogramas para análise nesta seção foi realizada a partir de um
sinal de áudio que contém três palavras em inglês: “buy, die, guy”. A figura 3.5
apresenta uma comparação visual entre espetrograma convencional e o conjunto de
EAE (eventos elementares), representados por pontos no plano tempo (tn, tempo de
ocorrência do pacote) versus frequência estimada (inverso da duração Tn). Assim como
no espectrograma, também na “nuvem” de pontos formada pelos EAE podemos perceber,
na forma de variações de densidades de pontos, a evolução das formantes vocálicas
correspondentes às três palavras pronunciadas em inglês.

Na figura 3.6, através da comparação do espectrograma e do equivalente obtido por
integração de Monte-Carlo de blocos consecutivos de N = 500 EAE ao longo do tempo,
fica evidente o efeito de supressão de silêncios provocado pela estratégia aqui proposta.
De fato, nos intervalos de silêncio, quase não há detecção de eventos acústicos, logo
não há produção de EAE (detecção de eventos ou cruzamentos de limiares), ao passo
que, na presença de sons ricos em detalhes, sobretudo aqueles que contêm componentes
em altas frequências, a detecção de eventos atinge taxas altas. Em outras palavras, uma
consequência natural do método proposto, baseado em detecção de eventos, é a de que a
escala temporal de representação dos sons se deforma não-linearmente, de forma similar
ao que seria obtido através do DTW [12], mas com a diferença de que, aqui, não há uma
referência de alinhamento.
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Figura 3.5: Comparação visual entre espetrograma convencional e o conjunto de EAE,
representados por pontos no plano tempo × frequência.

Figura 3.6: Ilustração do efeito de supressão dos intervalos de silêncio (sil.) através da
deformação não-linear da escala temporal - maior taxa de eventos acústicos detectados
implica maior resolução temporal.
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Capítulo 4

Simulação Computacional do sistema
auditivo central

A cognição do som, realizada pelo sistema auditivo central, é uma tarefa bastante
complexa do organismo humano. Ao escutar um som de voz, o homem é capaz de, ao
mesmo tempo, identificar um ou mais oradores, entender o significado do que foi falado,
separar sinais que também estejam no ambiente, entre outras tarefas. Para reconhecimento
de fala em máquinas, a tarefa de back-end ainda é limitada comparada à cognição humana.
Portanto, sistemas ASR são treinados para realizar tarefas restritas. Diferentemente das
comparações de extração de característica com o sistema auditivo periférico, para a tarefa
de extração de informação não há comparações diretas entre modelo computacional e
modelo fisiológico humano.

Em back-end de sistemas ASR, técnicas de reconhecimento de padrões são utilizadas
em diferentes aplicações. Algumas das tarefas principais desempenhadas neste contexto
são:

• Reconhecimento de orador - tarefa de biometria, identificar um indivíduo, através
de sua voz;

• Separação de fontes - diferenciar múltiplos sons em um ambiente;

• Reconhecimento de palavra isolada - a palavra pode ser comparada a outras palavras
individuais, ou pode estar inserida dentro de uma frase proferida.

Para esta dissertação, foi realizado um estudo de um algoritmo bastante utilizado,
o Dynamic Time Warping. Um nível maior de aprofundamento para esta técnica
foi dispensado, já que a ênfase do trabalho foi o estudo e análise dos extratores de
características. A forma como o DTW foi aplicado à tarefa de reconhecimento de palavras
isoladas está descrita na seção 4.1.
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4.1 Alinhamento temporal para reconhecimento de pala-
vras

Dois sinais de audio, mesmo que representem a mesma palavra, dificilmente terão o
mesmo comprimento e duração de fonemas. Sendo assim, a representação em matriz
de características destes sinais também possuirá dimensões diferentes, dificultando a
comparação necessária para a classificação da palavra, como o ilustrado na figura 4.1.

Figura 4.1: Palavra kiss falada pelo mesmo orador em tempos diferentes (Fonte: [3])

Para classificar um sinal de voz é preciso comparar a matriz de características do sinal
que será classificado com a matriz de características do sinal de referência. Entretanto, a
tarefa não é tão simples. Muitas vezes, não há comparação direta entres os elementos de
cada uma das matrizes, já que, por exemplo, o mesmo fonema representado em x colunas
de matriz de referência, normalmente está representado em um número y de colunas da
matriz de teste, diferente de x. Neste caso, faz-se necessário encontrar um método de
comparação diferenciado. Esta comparação pode ser encontrada através de métodos de
escala linear, “encaixando” os vetores em um número fixo de colunas para cada matriz.
De outro modo, um mapeamento não-linear pode ser requerido para obter uma melhor
correspondência entre essas duas "mesmas"palavras faladas pela mesma pessoa.

Para comparar matrizes de padrões com tempos (colunas) diferentes existem técnicas
que estimam o mapeamento não-linear requerido para encontrar a melhor combinação
entre o padrão de teste e o de referência. Uma dessas ferramentas é chamada Dynamic

Time Warping, proposto em [12].
Em termos de notação, o alinhamento entre duas matrizes de coeficientes, e.g. MFCC,

Xa e Xb, pelo método DTW, é representado por wDTW (n) ∈ {1, 2, 3, ..., Nb} , n =
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1, 2, 3, ..., Na, tal que:

J(w) =

(∑Na

n=1 dist [xa(n)− xb(wDTW (n))]

Na

)−1
(4.1)

é o critério a ser maximizado, dado pelo inverso da distância acumulada ao longo do
caminho de alinhamento DTW. A medida de distância, dist(·), usada neste trabalho é a
Euclideana, e os vetores xa(n) e xb(m) representam, respectivamente, a n-ésima coluna
de Xa e a m-ésima coluna de Xb.

Utilizando o DTW com as restrições de Itakura [12] como método de referência, em
[35] são propostas alterações que se mostram particularmente robustas a situações em que
as dinâmicas temporais dos sinais de teste e referência diferem muito. Essas alterações
podem ser sintetizadas no seguinte algoritmo, aplicável a cada sinal antes do alinhamento
por DTW:

• obter os perfis de energia, pa(n) e pb(m), correspondentes às primeiras linhas de
Xa e Xb, respectivamente (i.e., coeficiente de característica de ordem 0);

• obter as variações positivas de energias correspondentes, δa(n) e δb(m), de acordo
com:

δ(i) =

{
p(i+ ∆i)− p(i), p(i+ ∆i) > p(i)

0, p(i+ ∆i) ≤ p(i)
(4.2)

onde ∆i = 5 para uma taxa de amostragem de 8000 Hz e pi = 0 para todo i maior
que o número de colunas da matriz X. O sinal δ tende a indicar, com valores mais
altos, os inícios de sílabas;

• combinar os perfis de energia às variações de perfis: p→ p+ 2δ;

• acumular os perfis de energia, de acordo com:

α(i) =
1∑

∀j
p(j)

i∑
j=1

p(i) (4.3)

• sub-amostrar cada sequência de características de acordo com X̃(k) = X(ik), onde
ik = argimin(k∆α − α(i)), 0 < ∆α < 1 e k = 1, 2, 3, ..., (1/∆α).

Os resultados expostos em [35], em termos de EER, envidenciam uma melhor
robustez ao reconhecimento aplicando o método proposto acima descrito.

Até a década de 80, a solução mais usada para alinhar sinais foi o DTW,
posteriormente substituído com vantagens por métodos de modelagem probabilística
como a cadeia de Markov escondida (Hidden Markov Model) [13].
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Capítulo 5

Experimentos e resultados da análise de
robustez

Para análise e melhor entendimento de alguns dos métodos descritos nos capítulos anterio-
res, foram realizados experimentos comparativos entre estes extratores de características.
A reboque da fisiologia do sistema auditivo, onde há duas etapas de processamento do
som (etapa pré-nervo e pós-nervo), os experimentos foram desenvolvidos em duas fases
principais.

A primeira etapa consiste em avaliar a robustez dos extratores relativa a dois tipos de
distorção: ruídos aditivos e efeitos convolutivos de canal. Assim como o sistema auditivo
periférico transforma o som em impulsos nervosos significativos, mesmo na presença
de distorção da onda acústica, extratores robustos devem também manter o máximo de
características essenciais do sinal distorcido.

Na segunda fase dos experimentos, para analisar o desempenho dos métodos relativo à
tarefa de reconhecimento de comandos, o DTW foi combinado aos extratores, simulando,
de maneira simplificada, a tarefa de cognição do sistema auditivo central.

5.1 Base de dados, pré-processamento e extração de
características

Os experimentos foram realizados com uma base de 5 palavras curtas, pronunciadas 10
vezes por cada um dos 8 oradores voluntários (6 homens e 2 mulheres). Esta base está
disponível para download em http://www.biochaves.com/en/download.htm. As amostras
foram coletadas em ambientes não controlados, como domicílios e salas de aulas, numa
taxa de 8000 amostras por segundo, e quantização de 16 bits por amostra. A aquisição das
amostras foi feita com dispositivos móveis (como smartphones), usando seus respectivos
microfones embutidos. As palavras pronunciadas por cada orador são os comandos, em
português: avance, direita, esquerda, pare e recue.
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Três métodos extratores foram testados: o MFCC, conhecido na literatura como
mais eficiente para sinais limpos; o ZCPA, de implementação mais simples que o EIH
e robustez superior; e o EAE, método proposto neste trabalho. Vale ressaltar que o EIH
não foi implementado neste trabalho, pois é conhecido na literatura que o ZCPA é superior
quanto à robustez. Precisamente, a contribuição maior do EIH deu-se no estudo detalhado
do sistema auditivo periférico.

A extração de característica em todos os experimentos realizados deu-se da maneira
descrita a seguir.

Cada sinal foi sistematicamente pré-enfatizado (filtro: H(z) = 1 − 0.97z−1). O
algoritmo do MFCC implementado foi proposto por Malcolm Slaney, publicamente
disponível em https://engineering.purdue.edu/ malcom/interval/1998-010. Na obtenção
dos MFCC, cada sinal foi atenuado através de uma janela de Hamming e, finalmente,
mapeado em 13 coeficientes cepstrais (13 MFCC). Isto é, cada frame do sinal foi mapeado
em um vetor com 13 coeficientes, denominado xMFCC .

Quanto ao ZCPA, usaram-se 16 filtros FIR igualmente espaçados na escala Bark, entre
200 Hz e 4000 Hz, gerando histogramas com 40 bins também igualmente espaçados na
escala Bark. Em seguida, cada frame foi transformado (DCT) em 13 coeficientes, e
organizado como vetor de características xZCPA. A rigor, isso corresponde ao ZCPAC
que fornece melhores resultados que o ZCPA de base [2].

No caso do método alternativo aqui proposto, cada sinal foi processado gerando um
conjunto de EAE. Para o conjunto de eventos detectados, uma integral de Monte Carlo
foi usada para gerar 13 coeficientes que representam o contorno espectral suave da janela
de sinal correspondente aos EAE. Em seguida, para cada frame, esses coeficientes foram
agregados na forma de vetor de características xEAE .

Vale ressaltar que todos os métodos foram cuidadosamente ajustados para fornecerem
os melhores resultados empíricos nas tarefas relatadas nas seções a seguir.

5.2 Experimentos relativos à análise de robustez dos
extratores de características

Diferentemente de experimentos aplicados a tarefas de reconhecimento de comandos,
utilizados nos trabalhos estudados, os testes aqui propostos avaliam a distância entres as
características geradas a partir de pequenos trechos de sinal de voz (aproximadamente
30ms) isoladamente. Logo, não é levada em consideração a depedência entre segmentos
do sinal, para evitar possíveis interações entre o método de extração de características
e o método de alinhamento ou modelagem de fala (DTW, HMM, etc). Cada comando
proferido foi segmentado em pequenos sinais de aproximadamente 30ms, gerando
aproximadamente 10.000 arquivos. Os segmentos de sinais de baixa energia foram
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descartados, eliminando, assim, trechos de silêncio nas palavras proferidas. No total,
a base resultante para realização dos experimentos desta seção foi de 5851 de trechos de
sinais de fala com 256 amostras cada, sk(m), k = 1, 2, ..., 5851 e m = 1, 2, ..., 256.

Em cada teste, os vetores de características, xMFCC , xZCPA e xEAE , foram calculados
a partir do sinal original, livre de distorção. Também foram calculados novos vetores de
características, xrMFCC , xrZCPA e xrEAE , a partir do mesmo sinal, porém adicionando
perturbações (e.g. adição de ruído). Para ambos os casos, o coeficiente de energia foi
descartado, por não possuir informação relevante para este experimento. Em seguida, o
quadrado da distância entre os vetores x e xr associados a cada método foi calculado,
sendo normalizado pelo quadrado da norma do respectivo vetor do sinal limpo. Esta
medida, denominada dsMFCC|ZCPA|EAE , está definida na equação 5.1 e ilustrada na figura
5.1.

dsMFCC|ZCPA|EAE =

12∑
i=1

(
xiMFCC|ZCPA|EAE

− xriMFCC|ZCPA|EAE

)2
12∑
j=1

(
xjMFCC|ZCPA|EAE

)2 (5.1)

Transformação

Espaço característica

Pequeno trecho do sina x
sem distorção

Pequeno trecho de sinal x
com distorção

x MFCC|ZCPA|EAE

xr MFCC|ZCPA|EAE

ds MFCC|ZCPA|EAE

Figura 5.1: Obtenção de distância entre vetores características dsMFCC|ZCPA|EAE

Por fim, para cada um dos k sinais de voz da base, foram calculados os valores
ds(k)MFCC , ds(k)ZCPA e ds(k)EAE , e, em seguida, calculadas suas respectivas médias,
DsMFCC , DsZCPA e DsEAE .

Os valores DsMFCC , DsZCPA e DsEAE representam a variação sofrida no espaço de
características causada pela perturbação ao sinal original s, no intuito de medir a robustez
dos três métodos de extração de características comparados. De fato, quanto maior o valor
de Ds, maior a variação sofrida pelos coeficientes extraídos, ou seja, menor a robustez do
método.
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Para simular diferentes tipos de perturbação ao sinal de voz, foram realizados sete
experimentos classificados em ruídos aditivos e efeitos convolutivos de canal.

5.2.1 Ruidos aditivos

Primeiramente foi avaliada a robustez quando aplicado ruído gaussiano branco aditivo
(Additive White Gaussian Noise - AWGN). As versões ruidosas dos sinais foram obtidas a
partir de srk(m) = sk(m)+r(m) , na qual r(m) representa um ruído branco gaussiano de
média zero sintetizado independentemente. Além disso, a variância do ruído foi ajustada
para proporcionar uma adequada relação sinal-ruído (SNR) de acordo com:

SNRdB = 10 log10

256∑
m=1

s2k(m)

256∑
m=1

r2(m)

(5.2)

Os logaritmos das medidas, DsMFCC , DsZCPA e DsEAE , para diferentes SNR,
obtidos no experimento, estão ilustrados na figura 5.2.

1
0

Figura 5.2: Variação de log10(Ds) para diferentes SNR - ruído branco aditivo

Além do ruído branco sintetizado, amostras de ruídos extraídos em situações reais
foram utilizadas nos experimentos com distorção aditiva. Quatro sinais de naturezas
diferentes foram aplicados, sendo os três primeiros longos arquivos de som da base
NOISEX-92 [36], nomeados a saber: ruído “blábláblá”, ruído de carro e ruído de
ambiente industrial, com 235 segundos de áudio cada. As versões ruidosas dos sinais
foram obtidas a partir de srk(m) = sk(m)+r(m) , na qual r(m) representa um segmento
de 256 amostras com início escolhido aleatoriamente a partir do sinal total.

Os logaritmos das medidas, DsMFCC , DsZCPA e DsEAE , para diferentes SNR,
obtidos nos experimentos com os três ruídos da base NOISEX-92, estão ilustrados nas
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figuras 5.3, 5.4 e 5.5.
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Figura 5.3: Variação de log10(Ds) para diferentes SNR - ruído “blábláblá”

1
0

Figura 5.4: Variação de log10(Ds) para diferentes SNR - ruído de carro Volvo

O último ruído utilizado nesta seção teve suas amostras adquiridas com um dispositivo
móvel (smartphone), usando seu respectivo microfone embutido. As amostras foram
coletadas próximas a um aparelho ar-condicionado, numa taxa de 8000 amostras por
segundo. Assim como os ruídos da base NOISEX-92, r(m) representa um segmento
de 256 amostras com início escolhido aleatoriamente a partir do sinal total do ruído do
ar-condicionado, com duração de aproximadamente 10s.

Os logaritmos das medidas, DsMFCC , DsZCPA e DsEAE , para diferentes SNR,
obtidos neste último experimento de ruído aditivo, estão ilustrado na figura 5.6.
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Figura 5.5: Variação de log10(Ds) para diferentes SNR - ruído de ambiente industrial

5.2.2 Efeitos convolutivos de canal

Para analisar o desempenho dos extratores aplicados em diferentes ambientes, utilizou-se
a resposta ao impulso de dois canais escolhidos arbitrariamente. As respostas tiveram suas
amostras adquiridas com o microfone embutido de um dispositivo móvel (smartphone), a
partir de um estouro de um balão inflável em dois ambientes distintos. As amostras foram
coletadas numa taxa de 8000 amostras por segundo, e quantização de 32 bits por amostra.
Os ambientes utilizados estão descritos como segue:

• Ambiente 1: Um quarto pequeno (4, 6m (C) X 2, 6m (L) X 2, 8m (A),
aproximadamente), paredes de cimento, mobiliado com cama, guarda-roupas,
criados-mudo e cômoda com televisão. O microfone foi posicionado num extremo
ao longo do comprimento do cômodo, e o balão a ser estourado, no outro extremo.

• Ambiente 2: Um escritório pequeno (3m (C) X 2, 8m (L) X 3, 4m (A),
aproximadamente), paredes com divisórias de madeiras, mobiliado com birô,
cadeira, estante de livros. O microfone foi posicionado num extremo ao longo
do comprimento do cômodo, e o balão a ser estourado, no outro extremo.

Os efeitos de cada canal foram estudados a partir de um sinal composto pela
combinação linear sck(m) = αsk(m) + (1 − α)sh(m) , na qual sh(m) representa as
primeiras 256 amostras da convolução entre sk(m) e a resposta ao impulso do ambiente.
Com o intuito de simular diferentes “caminhos” percorridos pelo sinal ao longo do
ambiente, um peso α foi incorporado ao cálculo de sck(m), sendo que os valores de
α próximos a 1 reforçam o efeito do caminho direto do sinal (em detrimento da distorção
convolutiva).
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Figura 5.6: Variação de log10(Ds) para diferentes SNR - ruído de aparelho ar-
condicionado

Os logaritmos das medidas, DsMFCC , DsZCPA e DsEAE , para diferentes pesos do
sinal direto, obtidos nos experimentos nos dois ambientes, estão ilustrados nas figuras 5.7
e 5.8.
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Figura 5.7: Variação de log10(Ds) para diferentes pesos de sinal direto - Ambiente 1

5.3 Experimentos relativos ao reconhecimento de pala-
vras isoladas

Ao contrário dos testes realizados na seção anterior, para o reconhecimentos de palavras
é necessário utilizar a informação de evolução temporal dos vetores de características.
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Figura 5.8: Variação de log10(Ds) para diferentes pesos de sinal direto - Ambiente 2

Portanto, cada palavra da base foi codificada como uma matriz característica XMFCC ,
XZCPA eXEAE , onde cada coluna representa um shortframe do sinal mapedo nos vetores
de características xMFCC , xZCPA e xEAE , descritos no início da seção anterior. A divisão
em shortframes dos comandos adotada em cada método extrator foi realizada da seguinte
maneira:

Na obtenção das colunas da matriz XMFCC , cada sinal foi segmentado em blocos
shortframes de 256 amostras, com avanço de 80 amostras entre blocos consecutivos
(superposição de ≈ 70%). Para o ZCPA, a cada 10ms, os histogramas com 40 bins
também igualmente espaçados na escala Bark, que foram transformados (DCT) em 13
coeficientes, organizados como colunas da matriz de características XZCPA. A rigor, isso
corresponde ao ZCPAC [2], que empiricamente fornece melhores resultados que o ZCPA
de base.

No caso do método alternativo proposto neste trabalho, cada sinal foi processado
gerando um conjunto de EAE. A cada 500 eventos detectados (com avanço de 100
eventos entre blocos), uma integral de Monte Carlo (ver seção 3.5) foi usada para gerar 13
coeficientes que representam o contorno espectral suave da janela de sinal correspondente
aos 500 EAE. Em seguida, esses coeficientes foram agregados na forma de colunas da
matriz de características XEAE .

Ainda para análise do EAE, foi realizado outro tipo de segmentação, similar a utilizada
no ZCPA. Nesta segmentação os 13 coeficientes que representam o contorno espectral
suave foram obtidos a partir de janelas de 10 ms do sinal de entrada. Em seguida, esses
coeficientes foram agregados na forma de colunas da matriz de características XEAEreg.
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5.3.1 Reconhecimento com alinhamento temporal

Para cada método, as matrizes de características, incluindo seus perfis de energia cor-
respondentes, foram entregues, duas-a-duas, como entradas ao processo de alinhamento
temporal, sendo que uma das matrizes foi assumida como sinal de exemplo, ou uma
referência da classe de comandos, enquanto que a outra foi tomada como um sinal
desconhecido, a ser detectado como sendo ou não da mesma classe do sinal de referência.
Vale notar que não se trata de tarefa de classificação, mas de detecção, o que permitiu
representar os resultados na forma compacta de Equal Error Rate EER, que mede o
desempenho aproximado de cada detector – quanto menor o EER, melhor o detector.
De fato, reduziu-se o complexo problema do reconhecimento de fala em um simples
problema de detecção, com base em um único exemplo de sinal por vez, no intuito
de ressaltar os defeitos e qualidades dos três métodos de extração de características
comparados.

Na apresentação de resultados desta seção, destacam-se apenas as tarefas de detecção
mais difíceis. Isto é, apenas amostras do usuário de referência foram sorteadas em
cada simulação, de forma a considerar apenas os casos mais difíceis para o detector de
comandos, forçando-o a trabalhar sempre com o mesmo timbre de voz (mesmo orador)
para cada som a ser classificado.

Para simular uma situação em que um orador fornece apenas uma amostra de cada
comando (restrição extrema que se escolheu impor ao reconhecedor de comandos), uma
única amostra de voz foi selecionada aleatoriamente, por vez, e separada como sendo
‘a referência de treinamento’, juntamente com os rótulos representando o comando
pronunciado. Em seguida, as demais amostras da base foram escolhidas aleatoriamente
e comparadas, uma-a-uma, à referência, gerando medidas de similaridades registradas e
testadas contra os limiares de detecção.

Para uma apresentação sucinta dos desempenhos comparados, optamos por uma busca
exaustiva dos limiares de detecção até que as taxas de falsos positivos e falsas rejeições se
igualassem, em cada sessão de testes, sendo essa medida tomada como o EER estimado
em cada experimento. A figura 5.9 ilustra esse processo.

Adicionalmente, para cada par de amostras, utilizou-se o método de alinhamento de
referência (DTW) com as restrições propostas por Itakura, em 1975 [12], precedido de
um pré-alinhamento baseado em perfil de energia, discutido no capítulo 4. A tabela
5.1 apresenta os resultados médios obtidos para os diferentes ruídos, mesmas distorções
aplicadas na primeira seção deste capítulo.

Os testes foram realizados apenas com SNR de 6dB e efeito de convolução de 75%,
pois a intenção deste experimento é avaliar o desempenho, na presença ou não de ruído,
na tarefa de reconhecimento. Para análise mais detalhada de robustez dos métodos, ver os
resultados expostos na seção 5.2.
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Figura 5.9: Representação visual das taxas de erros da detecção baseada em Eventos
Acústicos Elementares(EAE), para sinais limpos.

Tabela 5.1: Resultados (EER) no reconhecimento de comandos com ruídos aditivos a
6dB.

Método Limpo AWGN Blábláblá Volvo Industrial Ar-condicionado

MFCC 7, 3% 19, 8% 11, 7% 8, 2% 13, 1% 12, 5%

ZCPA 8, 2% 16, 6% 10, 5% 8, 4% 12, 2% 13, 8%

EAEreg 8, 5% 18, 2% 11, 4% 9% 14, 7% 14, 9%

EAE 3, 8% 14, 3% 8, 5% 3, 8% 9, 9% 8, 2%

Para finalizar, os experimentos realizados nesta etapa, uma nova bateria de experi-
mentos foi realizada para investigar o efeito da escolha do limiar de detecção de eventos,
λd, sobre a robustez das características extraídas frente ao ruído aditivo. Na tabela 5.3,
são apresentados os EER para três valores de λd, para uma relação sinal/ruído (SNR) de 6
dB. É importante notar que, na geração da referência a partir do sinal limpo, usamos
sempre o mesmo λd ajustado para a Tabela 5.1, definido na seção 3.2, e que apenas
no processamento do sinal de teste (impregnado com ruído) é que elevamos o limiar
de detecção de eventos para 5λd ou 10λd. Esses experimentos simples evidenciam que
a robustez do método pode ser sensivelmente incrementada pelo ajuste desse limiar ao

Tabela 5.2: Resultados (EER) no reconhecimento de comandos com efeito convolutivo
de canal em 75%.

Método Ambiente 1 Ambiente 2

MFCC 14, 7% 19, 8%

ZCPA 13, 2% 10, 8%

EAEreg 13, 4% 10, 9%

EAE 11, 7% 8, 3%
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nível de ruído.

Tabela 5.3: Variação do EER com o limiar de detecção de cruzamento (SNR=6 dB).
— λd 5λd 10λd

EER→ 14.3% 14.1% 14.5%

De fato, o método proposto neste trabalho obteve melhor desempenho assim como
observado na seção 5.2. Portanto, o EAE também é robusto quanto à tarefa de
recocnhecimento de palavra. Isto quer dizer que o método consegue extrair características
representativas contendo a informação temporal do sinal de fala, mesmo na presença de
ruído.

Analisando ainda os resultados das tabelas 5.1 e 5.2, nota-se que a segmentação
realizada para extração de características, a partir de ocorrências de eventos elementares
XEAE , apresentou resultado superior em relação a segmentação usual no tempo em
frames (XEAEreg). Tal resultado evidencia a supressão dos intervalos de silêncio contidos
em uma palavra, que não contribuem significativamente para a geração de eventos
elementares. Esta deformação não-linear da escala temporal pode ser vista na análise de
espectrogramas exposta na figura 3.6 feita no capítulo 3. Assim, esses resultados parecem
indicar que a seleção dos eventos (EAE) mais relevantes pode ser um aspecto chave para
a extração ainda mais robusta de características.
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Capítulo 6

Conclusões

O foco principal do trabalho de dissertação foi estudar e analisar a robustez dos métodos
clássicos (MFCC e ZCPA) na extração de características, tendo como consequência o
desenvolvimento e o estudo de um novo extrator com abordagem probabilística baseada
em eventos. Também é importante ressaltar que o objetivo não é o reconhecimento de
fala, para o qual há uma extensa bibliografia que propositalmente não foi considerada
aqui.

O método novo desenvolvido, e descrito no capítulo 3, herda do EIH seu aspecto
fundamental de detecção de eventos relevantes pelo cruzamento por limiar (limiar
diferente de zero). Paralelamente, do ZCPA – que pode ser visto como uma simplificação
computacional do EIH –, a nova proposta herda a valorização de cada par de
cruzamento ascendente por limiar como uma peça de informação relevante na extração
da característica. Por consequência, o método proposto neste trabalho também herda
o benefício principal de ambos, EIH e ZCPA, se comparados ao MFCC: a robustez a
ruídos. Entretanto, para o EAE, não são computados histogramas como estimadores
espectrais utilizados no EIH e ZCPA. Isto é, na nova abordagem, o contorno suave do
comportamento estocástico dos eventos detectados, no plano tempo-frequência, é extraído
através de uma integral de Monte Carlo. Nesse processo de integração probabilística,
obtêm-se vetores de características com dimensões e conteúdo “equivalentes” aos
coeficientes cepstrais. Além disso, no intuito de mostrar que esses coeficientes realmente
portam as informações relevantes do espectrograma de sinais de voz, os coeficientes
foram reprojetados no espaço original (como na figura 3.6), onde se pode perceber
visualmente as evoluções das formantes da voz.

Outro diferencial importante entre o método proposto e o ZCPA é a supressão (nos
experimentos) da informação de amplitude. Isto é, assumimos a hipótese de partida
de que apenas a posição do evento detectado no plano tempo-frequência já contêm as
informações mais relevantes do sinal sonoro, e que o descarte da informação de amplitude
associada a cada evento detectado pode ser inclusive um fator positivo no incremento da
robustez do processamento. Essa expectativa foi confirmada nos resultados apresentados
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no capítulo 5, onde o EAE claramente superou em robustez o ZCPA.
Para os experimentos utilizados neste trabalho, fez-se uso de uma base em português

com comandos isolados (língua ainda pouco utilizada pelos estudiosos da área). Contudo,
apesar de se tratar de uma base não convecional, os resultados foram satisfatórios e
confirmaram os resultados esperados na literatura. Considerando o desenvolvimento de
trabalhos futuros, os desempenhos dos métodos devem ser avaliados em bases populares
da área e mais representativas foneticamente.

Expostos na seção 5.2, alguns resultados (ver figuras 5.4 e 5.5, por exemplo),
confirmaram a superioridade do MFCC sobre o ZCPA e o EAE, no caso de sinais limpos
(já esperado), e também notou-se uma inversão desse quadro quando ruído foi adicionado
ao sinal limpo (novamente esperado). Todavia, de maneira geral, é notável a superioridade
dos resultados obtidos pelos EAE em quase todos os casos para a primeira etapa de
experimentos.

Quanto à tarefa de reconhecimento de fala, descrita na seção 5.3.1, o EAE apresentou
superioridade em todos os resultados. Desta maneira, a interação entre o EAE e o DTW
garantiu um bom desempennho ao método proposto.

A continuação deste trabalho propõe implementar o HMM como back-end do sistemas
ASR para reconhecimento de palavras, a fim de analisar a robustez do MFCC, do ZCPA
e do EAE utilizando outra ferramenta clássica aplicada a reconhecimento de palavras.

Por outro lado, para melhorar a robustez do método apresentado, uma análise
mais detalhada dos eventos elementares também é outra proposta de continuação deste
trabalho. Essa análise se mostra bastante promissora pois esta parece ser a resposta
para uma extração mais robusta utilizando o EAE. Nesse caso, a questão que se impõe
é: como atribuir níveis de importância diferenciados aos eventos? O ZCPA “responde”
essa questão com a inclusão explícita da informação de amplitude. Porém essa solução
é questionável, pois torna o método muito sensível à distribuição de amplitudes do
ruído, além de não levar em conta informações temporais sobre a evolução dos eventos
detectados (e.g. ritmo ou regularidade temporal). Com efeito, sugere-se justamente o
estudo de estratégias de seleção dos eventos mais relevantes que sejam alternativas ou
complementares ao simples uso da informação de amplitude, levando em conta o aspecto
estocástico (dependência temporal/memória) da detecção dos EAE.
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