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Resum

En els darrers anys s’ha fet notori l’ús de telèfons intel·ligents o smartphones per gran part de la 
societat. Aquests dispositius obren un món de noves aplicacions disponibles directament per  a 
l’usuari final.

En aquest projecte s’implementen diversos sistemes de reconeixement de so pensant en la seva 
utilització en dispositius mòbils. No sols es considera l’aplicació de reconeixement de veu sinó que 
s’estén el ventall a altres tipus de sons amb característiques diferents a la parla.

És important estudiar com processar el senyal que s’analitza per a posteriorment poder-hi aplicar 
un reconeixement. Concretament, el so que es capta sol estar afectat per soroll interferent que 
distorsiona el senyal; és per aquest motiu que és necessari l’ús d’algoritmes de millora de senyal. 
Als sons que s’utilitzen en aquest estudi se’ls afegeixen sorolls comuns a la majoria d’entorns, 
amb diferents graus d’estacionarietat i de SNR.

Posteriorment es passa a reconèixer el senyal. En aquest projecte s’analitza el comportament de 
tres reconeixedors àmpliament testejats en el passat. En particular, s’avaluen els reconeixedors 
DTW, GMM i HMM quan s’apliquen a tres tipus de sons amb característiques diferents: el so d’un 
timbre de mòbil, el cant d’ocells i la parla; simulant entorns sorollosos que s’afegeixen als senyals.

Una de les característiques de l’entorn de treball en els dispositius mòbils és que disposen d’una 
capacitat menor tant d’emmagatzematge com de processament si es compara amb servidors 
dedicats. D’aquesta manera, tant la mida dels models que usen els reconeixedors com el cost 
computacional del sistema emprat són aspectes d’importància que es consideren en aquest 
treball.
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Resumen

En los últimos años se ha hecho notorio el uso de teléfonos inteligentes o smartphones para gran 
parte de la sociedad. Estos dispositivos abren un mundo de nuevas aplicaciones disponibles 
directamente para el usuario final. 

En este proyecto se implementan diversos sistemas de reconocimiento de sonido pensando en su 
utilización en dispositivos móviles. No sólo se considera la aplicación de reconocimiento de voz 
sino que se extiende el abanico a otros tipos de sonidos con características diferentes al habla. 

Es importante estudiar cómo procesar la señal que se analiza para posteriormente poder aplicar 
un reconocimiento. Concretamente, el sonido que se capta suele estar afectado por ruido 
interferente que distorsiona la señal; es por este motivo que es necesario el uso de algoritmos de 
mejora de señal. A los sonidos que se utilizan en este estudio se les añaden ruidos comunes a la 
mayoría de entornos, con diferentes grados de estacionariedad y de SNR. 

Posteriormente se pasa a reconocer la señal. En este proyecto se analiza el comportamiento de 
tres reconocedores ampliamente testeados en el pasado. En particular, se evalúan los 
reconocedores DTW, GMM y HMM cuando se aplican tres tipos de sonidos con características 
diferentes: el sonido de un timbre de teléfono móvil, el canto de pájaros y el habla; simulando 
entornos ruidosos que se añaden a las señales. 

Una de las características del entorno de trabajo en los dispositivos móviles es que disponen de 
una capacidad menor tanto de almacenamiento como de procesamiento si se compara con 
servidores dedicados. De esta manera, tanto el tamaño de los modelos que usan los 
reconocedores como el coste computacional del sistema empleado son aspectos de importancia 
que se consideran en este trabajo.
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Abstract

In recent years the use of smartphones has been increasing among the society. Such devices 
allow the development of different applications which have a direct impact for the end user.  

Different systems of recognition are shown in this project to be implemented in mobile devices. Not 
only speech recognition is considered but also general sounds with different features rather than 
speech are taken into account.

The study of how  to process the signal is an important point in order to apply recognition. In 
particular, sounds are mainly affected by additive noise that affects the clean signal; for that reason 
one of the Final Project aims is to study enhanced algorithms for sound signals. In this study, 
noises present in common environment are applied in clean sounds with different levels of 
stationarity and SNR.

The second step in our project is focused on signal recognition. The used methodology consists in  
analysing three well-known algorithms, DTW, GMM and HMM, when various type of sounds with 
different features are applied. In particular, a sound of mobile ringtone, bird songs and speech; 
simulating noisy environments that are added to the signal.

One of the features of working on mobile phone is that these devices have less storage and 
processing capacity than dedicated servers. For this reason, data model size and computational 
cost are important aspects which are considered in this project.
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1. Introducció

1.1. El dispositiu

Els dispositius mòbils han envaït de forma generalitzada la societat en la que vivim. Es calcula que 
actualment hi ha 1.75 billons d’usuaris de smartphone en el món. El telèfon mòbil s’ha tornat  una 
eina necessària per a una gran part de la societat. 

El principal ús del telèfon mòbil des dels seus inicis era facilitar la comunicació entre persones. No 
obstant, en els últims anys s’està estenent l’ús del smartphone per a altres accions diferents a la 
de la comunicació. Actualment un smartphone disposa de sensors (GPS, càmera, 
acceleròmetre, ...) que permeten monitoritzar una gran quantitat d’events de l’usuari. 

 El sensor present des dels inicis de la telefonia mòbil, ja des de la telefonia de Graham Bell, és el 
micròfon, usat per capturar la veu de l’usuari que s’ha d’enviar al terminal receptor. Però el 
micròfon no capta tan sols la veu, sinó que capta tots els sons que envolten l’usuari.
Aquests sons aporten una enorme quantitat d’informació que posteriorment pot ser processada 
per entendre el context i les circumstàncies en què es troba l’usuari.

En la primera i segona generació de telèfons mòbils existien limitacions computacionals que feien 
inviable un processament de so exhaustiu, però amb l’aparició dels smartphones tot ha canviat, 
els desenvolupadors ara poden crear aplicacions específiques per al reconeixement  de veu, 
música o qualsevol tipus de so. 

Si es compara amb la captura de vídeo, un frame de vídeo pot aportar informació corresponent a 
l’escenari que es visualitza en aquell moment, com ara arbres, cotxes, una carretera. Aquesta 
informació es limita als elements visibles en aquell moment.
En canvi, en el cas de la captació d’àudio s’aporta una informació invisible i relacionada amb allò 
que ens envolta, sense el problema d’ocultació que té la imatge, on uns objectes són tapats per 
altres. Per exemple, es podria percebre que l'usuari està en un entorn amb molta gent, o bé que 
bufa un fort vent.

Cal recordar que la major part de micròfons, i en especial els que estan integrats en telèfons 
mòbils, són omnidireccionals, és a dir capturen les ones acústiques que procedeixen de qualsevol 
direcció de l’espai.

D’altra banda, en molts casos un usuari no sap quan succeirà un event sonor, no sap si un ocell 
cantarà ara o d'aquí 30 segons; per tant, s’ha de crear un sistema que permeti fer una adquisició 
continua del senyal acústic i que sigui el propi dispositiu el que sàpiga discernir quan un fragment 
sonor té certa probabilitat de contenir informació d'interès. Aquesta acció d’escolta constant topa 
amb una de les grans limitacions que comporta treballar amb un telèfon mòbil: la bateria, que 
dóna un temps d'ús limitat. Per tant, un dels objectius d’aquest document serà la creació d’un 
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sistema que permeti optimitzar el procés d’analitzar àudio constantment.

En realitzar aquesta anàlisi es presentaran diverses dificultats; per exemple hi haurà 
complicacions en detectar o classificar sons útils quan vagin acompanyats de soroll. Aquest 
problema de robustesa del sistema comporta una gran dificultat.

1.2. Estat de l’art

1.2.1. Millores en el propi dispositiu mòbil

Les agrupacions de 2 o més micròfons (agrupació de micròfons) han estat tradicionalment 
emprades per a productes específics, normalment d’alta qualitat, per cancel·lar el soroll 
interferent.

Fa poc més d’un any que va aparèixer el primer telèfon amb cancel·lador de soroll, i posteriorment 
altres marques han seguit els mateixos passos equipant els terminals mòbils d’aquesta tecnologia.
En el cancel·lador de soroll un micròfon capta la veu de l'usuari barrejada amb el soroll ambiental, 
i un altre micròfon, normalment situat a la part posterior del telèfon, capta només el soroll 
ambiental. Aquest sistema és útil quan la font de so útil, la veu, és molt propera al telèfon mòbil, ja 
que si les fonts de so estan a una certa distància del dispositiu, ambdós micròfons possiblement 
captaran el mateix so.

Una altra de les innovacions presents en un dels últims telèfons trets al mercat és el mecanisme 
d’escolta activa, el qual està constantment a l’espera que es digui una frase predeterminada per  a 
captar les ordres que posteriorment digui l’usuari. Sens dubte és una innovació tecnològica, el 
primer pas en els smartphones de consum per tal que el terminal estigui constantment escoltant. 
Per gastar menys recursos, aquest terminal disposa d’un processador DSP que s’esmerça 
únicament al processament d’àudio, alliberant la CPU d’aquesta tasca.

1.2.2. Casos d’èxit

Existeixen infinits camps d’aplicació possibles d’aquesta tecnologia. Algunes aplicacions ja 
existeixen i són comercials. Vegem-ne uns exemples:

Assistent personal a través de veu
Existeixen aplicacions en múltiples plataformes mòbils que permeten “preguntar” directament al 
dispositiu mòbil una qüestió (Quin temps farà demà?) o donar una ordre (Truca a casa). Les 
aplicacions que han tingut més notorietat són l’assistent d’Apple, Siri, o l’aplicació Sherpa per a 
terminals Android. El seu funcionament consisteix en detectar la veu de l’usuari i reconèixer les 
paraules que està dient. La seqüència de paraules és enviada a servidors externs per interpretar 
l’ordre de l’usuari.

Àudio descripció
Per tal que la televisió arribi al màxim de persones possibles, des de fa anys ja existeix una eina 
perquè les persones amb discapacitats visuals puguin gaudir d'un contingut visual. Es tracta de 
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l'àudio descripció, una eina que com el seu nom indica permet descriure amb paraules l'entorn on 
s'està desenvolupant una escena.

Detecció cant d’ocells
Un cas d'aplicació mòbil en el que ja hi han diversos projectes involucrats és el del reconeixement 
d'ocells a través del seu cant. És clar que cada ocell té un so característic que el diferencia de la 
resta d'espècies. Es tractaria, doncs, que una aplicació amb una base de dades prou extensa sigui 
capaç de reconèixer diferents espècies. Moltes d'aquestes no produeixen un so purament 
repetitiu, sinó que varien la seva melodia; així doncs, la dificultat està en poder identificar aquests 
sons encara que variïn a cada realització (mostra).

Identificació de música 
Aplicacions com Shazam o SoundCloud utilitzen el micròfon del dispositiu mòbil per a capturar 
una mostra d’una cançó sonant a través d’un altre dispositiu. De la mostra capturada se 
n’extreuen certs paràmetres que són comparats als servidors d’aquestes aplicacions. Si els 
paràmetres són similars, la informació com l’artista, el títol de la cançó o l'àlbum són mostrats en el 
terminal mòbil de l’usuari que ha fet la petició.

Existeixen altres aplicacions o serveis web que disposen d’una enorme quantitat de cançons que 
han de ser classificades per gèneres; per exemple, per crear llistes de reproducció de cançons 
romàntiques o de Jazz. Spotify i Grooveshark, entre d’altres, analitzen cançons massivament per  
a identificar-ne els gèneres musicals.

1.3 Objectiu

Com es pot veure, el camp del processament de so és molt extens i ambiciós, arribant a haver 
una gran quantitat de temes diversos a estudiar. Degut a la necessitat d’intentar acotar el tema a 
tractar, en aquest treball s’ha decidit experimentar en dos de les parts essencials en la detecció de 
sons: la millora del so a través de diferents algoritmes de reducció de soroll i l’ús de reconeixedors 
per saber quin és el contingut del senyal que s’està tractant. Són dos elements necessaris; el 
primer permet eliminar o atenuar un element omnipresent en totes les gravacions, el soroll. Es 
tracta d’un fenòmen que distorsiona el senyal i afecta negativament una posterior detecció, per 
tant és molt important conèixer els algoritmes que fan possible atenuar-lo. Sobre els 
reconeixedors se n’estudien tres comunament usats: l’alineament temporal dinàmic  (Dynamic 
Time Warping, DTW), el model de mescles Gaussianes (Gaussian Mixture Model, GMM) i els 
models ocults de Markov (Hidden Markov Models, HMM). Es veurà el seu comportament segons 
el senyal d’entrada i al variar certs paràmetres.

Per altra banda, el treball no es centra només en la veu com a senyal, sinó que s’intenta conèixer 
les característiques que tenen diferents famílies de so, considerant-se tres casos de sons 
particulars per experimentar. Es tracta del timbre d’un mòbil, el cant d’ocells, i les paraules 
aïllades. 

Com que la implementació d’aquests algorismes està pensat per a un dispositiu mòbil, serà 
d’especial importància veure els recursos que cada algoritme requereix, ja que el temps de 
processament i la quantitat d’informació a emmagatzemar es veurà molt limitada.
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2. Percepció humana del so

Els humans analitzem inconscientment tot allò que escoltem i hi reaccionen conseqüentment. Amb 
l’oïda, disposem d’un sentit que ens permet percebre més allà del que podem veure, de fet podem 
tenir una percepció de l’entorn únicament analitzant el so. 
El nostre cervell aplica constantment tècniques d’anàlisi de so per tal de poder processar aquesta 
informació amb claredat. Per exemple, en una situació amb alts nivells de soroll com pot ser un 
restaurant, tendim a alçar la veu (normalment augmentem uns 45dB) perquè la comunicació amb 
una altra persona sigui efectiva. Així, doncs, el cervell ha d’usar diferents tècniques per combatre 
un component omnipresent en l’ambient, el soroll. 

2.1. El soroll

S’entén per soroll tota la informació que es rep sense significat, normalment resultat no desitjat 
d’altres activitats que es combinen amb els senyals que es volen rebre. 
El soroll és tant present a les nostres vides que fins i tot quan no hi és el trobem a faltar. Un cas 
molt clar seria la d’una conversa telefònica, on la manca de soroll fa pensar que no hi ha ningú a 
l’altra banda de la comunicació. Per aquest motiu s’acostuma a afegir soroll deliberadament a la 
comunicació.

Un cas particular del soroll són les interferències, les quals encara que no són senyals desitjats 
per l’oient poden aportar informació d’interès: el so de moltes persones parlant ens pot portar a 
pensar que probablement estem en un bar o restaurant. L’ull humà ja ens aporta aquesta 
informació, però si manquéssim d’aquest o altres sentits l’oïda pot aportar una informació 
essencial.

Abans de començar a descriure els algoritmes de millora del so, és important que primerament 
s’analitzi el procés d’adquisició d’aquest so. En situacions quotidianes, estem envoltats de sons 
que provenen de múltiples fonts. Aquests sons poden incloure gent parlant, un cotxe que passa, 
un telèfon sonant o el propi vent. Les fonts de cada so són combinades unes amb les altres i 
accedeixen a les nostres oïdes com una ona. La tasca del cervell és la de poder separar aquestes 
fonts de so com a processos independents.
Així doncs, serà important analitzar el funcionament del cervell en la separació d’aquests sons per 
a posteriorment implementar-ho en un algoritme.

Des dels anys 50 que es treballa en com separar un so dels altres en condicions on apareixen 
diversos senyals, el que es coneix com Cocktail Party. Com es pot entendre el que està dient una 
persona quan altres estant parlant alhora? El terme més general referit alhora d’intentar separar 
un so de la resta és anomenat Auditory Scene Analysis.
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Diversos estudis han demostrat que la intel·ligibilitat d’un so en condicions de vàries veus alhora 
(per exemple en un restaurant) es veu greument deteriorada per la presència d’aquestes veus 
interferents. Un estudi [1] demostra com la identificació de paraules per a un oient es dificulta molt 
a mesura que s’incrementen el nombre de veus interferents, fins al punt que les veus interferents 
formen una ona continua, no deixant cap espai de silenci. Aquests valuosos espais permetrien a 
l’oient poder escoltar la veu objectiu durant un fragment de temps, cosa que permetria millorar 
considerablement la SNR.

A diferència de molts dispositius electrònics, el sistema auditiu humà disposa de dues entrades de 
so, les orelles. En un escenari real, les fonts podrien provenir de localitzacions diferents repartides 
en l’espai, conseqüentment cada orella rebria un senyal amb petites diferències, bàsicament en 
l’amplitud i el retard. Cal destacar que si una font de so està a una posició perpendicular a una de 
les orelles, l’altra la rebrà amb una atenuació força major degut al crani que bloqueja el pas del so. 
Aquest fenòmen es sol anomenar ombra del cap (Head Shadow). Les diferències del nivell 
d’amplitud  degut a aquest efecte són anomenades Interanual Level Differences (ILDs) i el retard 
produït en l’arribada del so s’anomena Interanual Time Differences (ITDs), aquest últim s’assimila 
molt al càlcul de la correlació creuada. Ambdós efectes proporcionen propietats de localització i 
faciliten la intel·ligibilitat  d’un so en ambients sorollosos.

Fig 2.1. Efecte “Ombra del cap”

És raonable esperar que  la intel·ligibilitat  de sistemes amb 2 entrades de so és afectada per la 
distribució espacial de les fonts de soroll i el nombre de sons. Diferents estudis [2] [3] demostren 
com en aplicar una font de so just al front d’una persona (0º) i aplicant una font de soroll que es 
desplaça en l’eix horitzontal, la intel·ligibilitat del so és màxima quan la font de soroll està entre els 
110º  i 120º  en l’eix horitzontal. Aquesta millora és deguda als dos efectes mencionats 
anteriorment, la presència del crani bloqueja el pas del so, cosa que el fa atenuar 
considerablement i fa que el so objectiu disposi d’una major SNR. Per altra banda apareix un 
retard perceptible per l’oïda humana. La diferència de SNR entre una orella perpendicular a la font 
de soroll i l’altre a pot arribar a ser superior als 8dB, no obstant, quan el nombre de fonts de soroll 
augmenta, aquesta SNR disminueix.

Així doncs el gran avantatge de tenir múltiples receptors de so es veu maximitzat en el moment en 
què una de les fonts es troba en la posició (90º, 90º ,90º) on les fonts de soroll estan aïllades.
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2.2. Freqüències audibles

S’anomenen freqüències audibles, o espectre audible, a la gamma de freqüències que poden ser 
percebudes per l’oïda humana. Aquest rang pot variar molt depenent depenent de la persona i 
l’edat, però per una oïda jove el marge pot anar dels 20Hz als 20kHz.
Com es comentava, a mesura que augmenta l’edat, l’oïda es deteriora, impedint l’escolta de les 
freqüències que es troben als límits inferiors i superiors.
Fora de l’espectre audible es tenen altres espectres que poden ser d’interès en altres camps. Per 
exemple, s’anomenen “ultrasons” a les ones que tenen una freqüència superior als 20kHz. Són 
usades per alguns animals per localitzar-se, com és el cas de dofí i el ratpenat. També s’utilitza en 
aplicacions industrials i en la medicina, com per exemple per realitzar ecografies.

Per sota de l’espectre audible, menys de 20Hz es troben els “infrasons”. Aquests són usats per 
alguns animals com l’elefant, tigres o balenes per comunicar-se. Com a particularitat en els 
humans, s’ha demostrat que els infrasons, encara que no siguin perceptibles per la nostra oïda, 
poden alterar negativament l’estat d’una persona provocant estats d’ansietat, tremolors, vertigen o 
nàusees. Totes aquestes reaccions provindrien de la vibració dels vestíbul, part del laberint 
auricular en l’oïda interna. 

La major part de dispositius de captació de so operen a la banda de 20 - 20kHz, és a dir, la banda 
de l’oïda humana. La nostra eina bàsica de comunicació, la parla, actua en un marge d’entre 80 i 
1100Hz per tant cau dins del rang humà audible. Es necessitarien eines específiques per a poder 
capturar sons que estiguin fora d’aquest marge. Depenent de la qualitat del micròfon es pot captar 
amb més resolució les freqüències llindars d’aquesta banda. 

L’oïda humana també té unes limitacions en amplitud. Concretament els 0dB que és el llindar 
auditiu a partir del qual una persona pot percebre un so, i el llindar màxim, o llindar del dolor, al 
voltant dels 140dB, just per sobre del que seria el so d’un avió quan s’enlaira.

180 dB L'explosió del volcà Krakatoa.

140 dB Llindar del dolor
130 dB Avió enlairant-se

120 dB Motor d'avió en marxa
110 dB Concert

100 dB Trepant elèctric
90 dB Trànsit vehicular / Baralla

80 dB Tren

70 dB Aspiradora

50/60 dB Aglomeració de gent
40 dB Conversa
20 dB Biblioteca

10 dB Respiració tranquil·la
0 dB Llindar d'audició
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Taula 2.1. Nivell d’intensitat del so

2.3. Escala de Mel

En el processat d’àudio és molt comú utilitzar la banda de Mel per tal d’analitzar els sons.
L’escala de Mel està basada en la percepció logarítmica de l’oïda humana. El punt de referència 
entre aquesta escala i la freqüència de mesura normal és definida assignant un pitch de 1000 
Mels a 1000Hz, 40dB de el llindar de l’oient. 
El nom de Mel prové de la paraula “melody” per indicar que aquesta escala està basada en 
comparacions de la freqüència fonamental.

S’acostuma a realitzar la conversió de Hertz a Mels utilitzant:

I encara que amb el temps s’ha vist que existeix altres escales que ofereixen resultats més òptims, 
es continua usant l’escala de Mel per la seva popularitat. 
  

Fig 2.2. Freqüència fonamental de l’escala de Mel comparada amb la d’Hertz
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3. Fonaments teòrics
En aquest capítol s’expliquen els algoritmes i eines que s’utilitzen en aquest treball. Primerament 
caldrà estudiar quin pre-processament aplicar en el senyal d’entrada, de forma que s’optimitzin 
recursos pel que fa a la mida de les dades i veure quines eines poden ser les més adequades per 
utilitzar.

Per altra banda s’estudia com es pot caracteritzar el senyal que s’ha de tractar tant temporal com 
espectralment. Tot i que els paràmetres que s’extreuen no són extrapolables a altres casos ja que 
poden ser distorsionats a causa del soroll, a nivell formatiu són molt útils per entendre amb quin 
senyal es treballa i les característiques i semblances amb altres senyals.

També es veurà la part més teòrica d’algoritmes amb els que s’experimenta en els següents 
capítols, es tractarà d’algoritmes de reducció de soroll i de reconeixement. Tot seguit es coneixerà 
el seu comportament teòric, i posteriorment es veurà si està en concordància amb els resultats 
experimentals.

3.1. Pre-processament

Alhora de processar un event acústic s’avaluen prèviament les necessitats que tenim per analitzar 
els sons. Normalment el senyal capturat està mostrejat a una freqüència de 44,1kHz, en aquest 
treball es redueix fins a 16kHz, freqüència amb la qual es mantenen totes les propietats i la mida 
del fitxer es veu reduïda en ⅓ aproximadament.

Les mostres seran enfinestrades amb una finestra d’una durada de 10ms i amb un solapament de  
⅓ per tal d’obtenir una millor resolució temporal. Existeixen diferents tipus de finestres a aplicar i 
que produeixen diferents efectes sobre el senyal. Quan s’aplica una finestra temporal sobre el 
senyal d’interès s(n) aquest quedarà limitat en el domini temporal i en un efecte circular en el 
domini freqüencial. 

Per tant a l’hora d’escollir un tipus de finestra s’haurà de seleccionar aquella que tingui el mínim 
ample de banda en el lòbul principal per tal de tenir una màxima resolució. El lòbul secundari ha 
de decréixer el més ràpidament possible, per tal d’evitar l’efecte leakage. No existeix cap finestra 
que compleixi aquests dos requeriments d’una forma òptima, per tant s’ha optat per escollir la 
finestra de Hamming que ofereix un compromís entre resolució temporal i leakage.
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Fig 3.1. Finestra de Hamming 

3.1.1. Banc de filtres

En alguns casos on existeixen múltiples sons alhora pot haver un solapament temporal però no  
freqüencial, és a dir, els senyals estan en bandes freqüencials diferents.

Fig 3.2. Espectrograma d’un senyal interferent en temps però no en freqüència

Quan la implementació ho permet, es pot retallar una banda del senyal sent encara intel·ligible, el 
que s’anomena banda estreta, aquella banda freqüencial que concentra l’espectre d’interès. 

Existeixen múltiples casos d’implementacions en banda estreta com per exemple la comunicació 
per telèfon, on s’utilitza una banda de 300Hz a 3400Hz, permetent una comunicació intel·ligible 
però reduint un terç la mida a transmetre.

En el processament de senyals d’àudio és de molta utilitat treballar amb un banc de filtres que 
desglossi un senyal en múltiples sub-senyals que s’analitzen independentment. Tècnicament un 
banc de filtres és un array de filtres pas-banda, cada un d’ells assignats a una banda freqüencial. 
Pel cas d’àudio existeixen bancs de filtres que separen les subbandes d’una forma més òptima, 
com per exemple el banc de filtres Gammatone, un filtre amb una resposta lineal que és el 
producte d’una distribució Gaussiana i un to sinusoïdal.

Per altra banda també s’utilitza el banc de filtres seguint l’escala de Mel, l’escala perceptiva que 
reprodueix la resposta freqüencial de la nostra oïda. Com s’observa en la Figura 3.8., existeixen 
sub-bandes amb un ample més estret a freqüències inferiors i a mesura que s’incrementa la 
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freqüència l’ample de banda augmenta. Aquest fet demostra que tenim menys sensibilitat en 
detectar el sons a freqüències altes.

Fig 3.3. Resposta freqüencial del Mel Filterbank entre 400 i 1000Hz

Aplicant un banc de filtres a un senyal qualsevol es pot obtenir un resultat temporal com el que es 
mostra a continuació, on es veu el senyal desglossat en cinc subbandes diferents i que per tant es 
pot analitzar cada subbanda per separat.

Fig 3.4. Resultat de la descomposició temporal d’un so a través d’un banc de filtres

3.1.2. Parametrització MFCC

Els Coeficients Cepstrals de l‘Escala de Mel (MFCC) es tracten d’una variació de l’espectre lineal, 
àmpliament estès en l'anàlisi d’àudio.

El MFCC és molt popular en l'anàlisi de veu, ja que pot representar de forma molt compacte 
l’espectre del so. L’escala de Mel és una escala perceptiva i no lineal que, com s’ha comentat en 
el capítol anterior, s’obté de la formula:
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Per calcular els coeficients MFCC es segueix el següent procediment:

• Es computa la transformada de Fourier del senyal. 

• Es Mapeja l'energia de l'espectre obtingut de l'escala mel, usant una finestra triangular. 

• Es calcula el logaritme de l'energia de cada freqüència mel. 

• Es calcula la transformada de cosinus discreta (DCT). 

• Els MFCCs són les amplituds de l'espectre resultant.

Es podrien expressar els diferents passos necessaris per obtenir els coeficients MFCC a través 
del següent diagrama de blocs:

Fig 3.5. Formulació per obtenir els coeficients MFCC d’un senyal

A diferència de l’escala freqüencial uniforme que usen la Transformada de Fourier (TF) i la 
Transformada Discreta del Cosinus (DCT), l’escala freqüencial Mel ofereix una aproximació a la 
resposta freqüencial de l’oïda humana. Aquest alineament freqüencial permet una millor 
representació del so, per exemple en la compressió d’àudio.

3.2. Anàlisi Temporal

Molts sistemes de veu, per exemple el propi telèfon mòbil, utilitzen sistemes de detecció activa de 
veu (VAD) per discernir quan s’està transmetent veu de la resta de sons. Per l’objectiu que es 
persegueix s’haurà de realitzar un sistema similar al VAD, però en aquest cas serà detector actiu 
de so. Les característiques temporals seran extretes directament del senyal mostrejat.

Interessen descriptors locals, instantanis i temporals per poder capturar aquests events, per tant 
es requereix de finestres d’una mida reduïda per a posteriorment extreure’n les característiques 
temporals sobre el fragment enfinestrat.

3.2.1. Detecció d’un event

● Caracterització de l’envoltant
És habitual representar l’evolució temporal de l’energia respecte el temps d’un event sonor 
diferenciant-ne diferents períodes: atac, decaïment, sosteniment i alliberament.
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Fig 3.6. Caracterització d’un event sonor en el domini temporal [8]

Moltes vegades aquesta representació és massa estricte i es poden trobar múltiples sons 
mancats de les parts descrites anteriorment. Per aquesta raó s’ha optat per simplificar la 
representació amb el període d’atac i la resta de l’envoltant que s’anomena sosteniment.
En ambdues parts s’extreuen dos paràmetres, la duració temporal i el pendent. Es 
considera que un event comença quan l’energia incrementa en un 20% la mitjana 
calculada fins aquell moment, i es considera que finalitza el període d’atac quan l’energia 
obtingui un 90% del màxim registrat en l’event.

Posteriorment al temps d’atac, l’event entra en una fase on no torna a obtenir un pic màxim 
d’energia i comença a mantenir-se entre uns marges estables fins a decaure a valors 
similars als d’abans que s’iniciés l’event. Aquesta segona etapa podrà variar molt en temps 
segons el tipus de so, on per exemple un so percussor no té part de manteniment i decau 
ràpidament. 

● Centroide temporal
Justament per diferenciar si un so és sostingut o percussor es pot calcular el centroide 
temporal, és a dir, la mitjana de temps sobre l’energia de l’envoltant.
Es pot calcular el centroide temporal amb la següent expressió:

● Mitjana quadràtica (RMS)
L’energia del senyal pot ser calculada com l’arrel quadrada del quadrat de l’amplitud, 
també anomenat mitjana quadràtica:
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Per tal de poder detectar l’inici d’un event, es calcula el RMS per cada frame que 
s’analitza. D’aquesta forma es disposa de l’evolució temporal de l’energia de l’event sonor:

Fig 3.7. Evolució temporal del RMS per cada frame 

● Encreuament per zero (ZCR)
Es tracta de mesurar el nombre de vegades que el senyal creua per zero. Aquesta 
característica pot donar informació d’utilitat en casos particulars, sobretot quan es treballa 
amb sons periòdics ja que acostumen a tenir un nombre molt inferior de pas per zero 
comparat amb senyals sorollosos. 
En el gràfic adjunt es pot observar com un senyal sorollós (esquerra) té un ZCR de 7150, 
quan el ZCR d’una persona parlant (dreta) és de 432.

Fig 3.8. Càlcul del ZCR en un senyal sorollós (esquerra) i en veu (dreta)

Fig 3.9. Representació dels passos per 0 que realitza un senyal

● Duració efectiva
La duració efectiva és la mesura de temps en que l’event és present. Aquest paràmetre es 
pot calcular com:

24



La duració efectiva pot ser un paràmetre útil alhora de decidir si l’event pot ser un senyal 
d’interès o no, ja que en la majoria de casos se sap a priori la duració mínima que ha de 
tenir el senyal que busquem, si la duració del nou event és inferior en aquest llindar es pot 
descartar.

Existeixen múltiples mètodes per poder calcular la periodicitat d’un senyal, tot seguit s’analitzen 
els més destacats:

● Periodicitats Formalment un senyal periòdic és defineix com:

Detectant les periodicitats d’un senyal es pot extreure’n diverses característiques com ara 
la freqüència fonamental, seguiment de batecs o realitzar una segmentació a partir 
d’aquestes periodicitats.

Aquest càlcul també tindrà diverses dificultats, i és que en molts casos els sons seran 
quasi-periòdics, és a dir, poden patir variacions temporals. A més,  poden existir múltiples 
periodicitats associades amb un f0. Com passa amb tots els senyals que es capten, es 
tindràn components de soroll associats amb el senyal que afectaran la detecció de la 
periodicitat.

○ Autocorrelació
L’autocorrelació, anomenada també com la correlació creuada d’un senyal sobre ell 
mateix, pot ser una eina d’utilitat per trobar segments repetitius, que segueixen una 
periodicitat.

Per definició l’autocorrelació té les següents propietats:

La correlació feta en el domini freqüencial segueix l’expressió:

Se n’extreu doncs que per realitzar aquesta operació en l’àmbit temporal tindrà una 
complexitat de l’ordre  mentre que en el domini freqüencial l’ordre serà 

, per tant serà molt més òptim que es realitzi l’operació de 

l’autocorrelació en l’àmbit freqüencial, encara que s’hagi d’anti-transformar.

25              Estudi de detecció de sons en un entorn de dispositiu mòbil



Fig 3.10. Resultat de l’autocorrelació d’un senyal

3.3. Extracció de característiques espectrals 

Fins ara s’han vist descriptors, globals i instantanis, que s’han extret en el domini temporal. 
Existeixen múltiples descriptors que actuen dins el domini freqüencial, en la seva majoria serà 
interessant extreure’n el resultat de tot el segment ja que les característiques espectrals variaran 
en funció del temps i  interessa saber aquesta variació.

● Centroide Espectral
Una descripció important i útil de la forma d'una distribució es pot aconseguir a través l'ús 
dels seus moments. El primer moment, és el Centroide Espectral, és el centre geomètric 
(centroide) de la distribució i és una mesura de tendència central per a la variable aleatòria.

Fig 3.11. Centroide 

● Variància
El segon moment central, anomenat variància, en general es defineix com la desviació al 
quadrat de la variable aleatòria a partir del seu valor mitjà. La variància és sempre positiva 
i dóna una mesura de la dispersió o propagació de la distribució. L'arrel quadrada de la 
variància s’anomena desviació estàndard, i és més útil per descriure la naturalesa de la 
distribució ja que té les mateixes unitats que la variable aleatòria.

26



Fig 3.12. Variància

● Flux Espectral
Amb el flux espectral es pot mesurar la distància que hi ha entre l’espectre de dos frames 
consecutius. Per tant es podria saber per un fragment sonor com de ràpid varia la PSD 
quan varia el senyal.

 S’acostuma a calcular com la distància euclídia entre els dos espectres normalitzats. 

Fig 3.13. Variació del flux espectral en cada frame

● Asimetria 
El tercer moment és una mesura de la simetria de la distribució. Si l’asimetria té un valor 
positiu es diu que la distribució és positivament esbiaixada amb uns valors molt més grans 
que la mitjana i, per tant, amb una una cua a la dreta. Una distribució esbiaixada 
negativament té una cua més llarga a l'esquerra. Per últim, una distribució simètrica té una 
asimetria de zero.

Fig 3.14. Asimetria

● Curtosi
El quart moment es defineix amb el nom de Curtosi i és calcula com la quarta cumulant 
dividit pel quadrat de la variància de la distribució de probabilitat. Es veu com en el cas del 
valor de Curtosi sigui igual a 0 s’obté un espectre representat per una distribució normal. 
Per valors inferiors a 0, com s’observa en la Figura 3.11. ,  la distribució és més plana. Just 
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succeeix el contrari quan el valor sigui més gran de 0.

Fig 3.15. Forma del senyal segons diferents valors de Curtosi

● Allisament
Aquesta característica indica si la distribució és llisa o més abrupte. Sorgeix com a resultat 
de la simple relació entre la mitjana geomètrica i la mitjana aritmètica:

On x(n) és l’amplitud en la banda freqüencial n.

Per senyals tonals l’allisament és proper a 0, mentre que per senyals amb soroll és proper 
a 1.

3.4. Algoritmes de reducció de soroll

El soroll és un event omnipresent en les captures de so que realitzem. No aporta cap informació, 
únicament és el resultat no desitjat d’altres activitats que es sumen linealment amb el senyal que 
es vol rebre. En la majoria de casos el soroll és additiu, és a dir, es suma linealment amb els altres 
senyals de l'entorn, de forma que obtenim y(n)=x(n)+w(n). La presència d'aquest senyal no desitjat 
farà que en l'extracció de característiques del so d'entrada aquestes siguin alterades pel soroll. 
Per tant s’ha de trobar un mecanisme per reduir aquest senyal no desitjat. Existeixen diferents 
algoritmes que s’analitzen a continuació que permeten aïllar un senyal.

La reducció de soroll acostuma a portar un augment de la SNR, cosa que no és indicatiu que 
augmenti la intel·ligibilitat  del so que es vol obtenir. L'ús d'algoritmes en entorns on el soroll no és 
estacionari pot comportar la distorsió de la senyal útil, com a conseqüència es podria obtenir un 
reconeixement pitjor que fins i tot en presència del so.

La majoria d’algoritmes comporten un processat constant del senyal i estimació de soroll , amb un 
conseqüent cost computacional elevat, no òptim per un dispositiu mòbil. Per tant aquest cost 
també serà tingut en compte alhora d’elegir l’algoritme més convenient.

3.4.1. Subtracció espectral

L’avantatge de treballar amb algoritmes basats en subtracció espectral és que són 
computacionalment molt simples ja que bàsicament fan ús de la Transformada de Fourier i la seva 
inversa. La simplicitat d’usar la subtracció té un preu, i és que la substracció del soroll espectral en 
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el senyal produeix una distorsió del senyal coneguda com Soroll Musical. No obstant, existeixen 
tècniques per minimitzar aquesta distorsió i tenir-ne un control permanent.

En el cas de tenir el senyal útil afectat per soroll additiu i incorrelat es pot optar per aplicar un 
algoritme de subtracció espectral. Si la densitat espectral de potència (PSD) del soroll varia poc en 
cada finestra es pot fer la suposició que es tracta d'un soroll estacionari. Com a mostra de soroll 
es seleccionarà el fragment sonor que tingui un RMS mínim, que s’entén que no contindrà senyal 
útil, una altra forma d’aconseguir una mostra del soroll no desitjat seria buscar aquell segment que 
fos estacionari.

La PSD del senyal amb soroll en una finestra W es pot representar com:

⎮Xw(k)⎮2 = ⎮Sw(k)⎮2 + ⎮Nw(k)⎮2 + Sw(k) N*w(k) + S*w(k) Nw(k)

On S*w(k) i N*w(k) és el complex conjugat de Sw(k) i Nw(k) respectivament. Les funcions ⎮Sw(k)⎮2 i  
⎮Nw(k)⎮2 fan referència a la PSD del so d'interès i el soroll respectivament. La transformada ràpida 
de Fourier (SFTT) de Xw(k) és obtinguda:

Xw(k)=∑N-1n=0 x(λR + n)W(n)e-j2∏(kn/N) = ⎮Xw(λ,k)⎮e jɸ(λ,k)

On λ, N i j100x(N-R)/N són l'index i la llargada de cada frame i el percentatge de solapament, 
respectivament. ɸ(λ,k) és la fase del senyal corrupte.

Si assumim que n(k) té mitjana 0 i és incorrelada amb s(k), els termes creuats  E[Sw(k) N*w(k)] i 
E[S*w(k) Nw(k)] són 0. Per tant, la DSP del senyal d'interès és:

⎮Ŝw(k)⎮2 = ⎮Xw(k)⎮2 - E⎮Nw(k)⎮2

E⎮Nw(k)⎮2 és estimada durant els períodes de silenci i escrita com ⎮Ňw(k)⎮2 . 

Per obtenir el senyal sense soroll primerament l'amplitud mínima del soroll estimat és reduïda a 
l'amplitud de l'espectre del senyal d'interès. Seguidament, el resultat es combina amb la fase de 
l'espectre del senyal amb soroll:

Ŝw(n) = IDFT[⎮Ŝw(k)⎮e jɸ(λ,k)]

Com que la mitjana de l'espectre instantani del soroll no segueix amb rigor tots els pics del soroll, 
apareix un soroll residual que s’anomena Soroll  Musical. Aquest apareix al aplicar el mètode de 
subtracció espectral.

No existeix cap mètode que elimini el soroll residual a la perfecció, però es pot atenuar aplicant el 
següent algoritme: 

⎮Ŝw(k)⎮2 = ⎮Xw(k)⎮2 - α⎮Ňw(k)⎮2 ,  si ⎮Xw(k)⎮2 ≥ α⎮Ňw(k)⎮2

β⎮Ňw(k)⎮2,  altres

On  α és el factor de sobresubtracció i  β s’anomena spectral floor. α depèn del ràtio del senyal 
amb soroll i el soroll (NSNR) que és calculat en cada frame per: 
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SNRi  = 10log[ ∑eik=bi ⎮Xi(k)⎮2 / ∑eik=bi ⎮Ňi(k)⎮2]

On b i e són el principi i final de cada i-èssima banda freqüencial. El factor de sobresubtracció   és 
calculat segons:

α = 1   ,   si NSNR ≥ 20dB

α =  α0 - (3/20)NSNR ,   si -5dB ≤ NSNR ≤ 20dB

α = 5   ,   si NSNR ≤ -5dB

On α0 = 4 és el valor desitjat per una NSNR a 0dB.

El procediment explicat anteriorment és el principi bàsic de l’algoritme de subtracció espectral, tot i 
així existeixen millores substancials d’aquest algoritme [7], es destaca:

● Subtracció espectral multibanda. Partint de la premissa que, en general, el soroll no afecta 
per igual tot l’ample de l’espectre, algunes freqüències estaran més afectades que altres 
depenent de les característiques espectrals del soroll. La Subtracció Espectral Multibanda 
estima un factor de subtracció per cada banda freqüencial. Les SNR de les bandes 
espectrals no canvien substancialment com si passa amb altres algoritmes com el NSS, on 
la subtracció s’estima per cada freqüència. En l’esquema multibanda, l’espectre del so és 
dividit en N bandes no solapades i la subtracció espectral és feta independentment a cada 
banda. 

● Subtracció espectral amb guany adaptatiu promitjat. És una millora del mètode de 
subtracció espectral que utilitza una funció de guany dependent de la SNR per suprimir el 
soroll. El mètode proposat redueix el soroll residual mitjançant un mitjana adaptativa de la 
funció de guany. L'adaptació és controlada per una mesura de discrepància espectral, que 
s'obté mitjançant la comparació de la mitjana de l'espectre de soroll i l'espectre del senyal 
d'entrada actual.

3.4.2. Algoritmes d’estimació de soroll

Tot i que els mètodes analitzats fins ara poden funcionar correctament per a soroll estacionari, 
aquests poden no resultar correctes en alguns entorns, com ara un restaurant on les 
característiques espectrals del soroll varien constantment. L’estimació del soroll pot tenir un gran 
impacte en la qualitat del senyal millorat, si l’estimació del soroll és massa baixa, el soroll residual 
pot ser audible. Si l’estimació de soroll és massa alta, el so d’interès pot ser distorsionat, resultant-
ne una pèrdua de la intel·ligibilitat  del so. L’interès és el d’estimar el soroll contínuament, fins i tot 
mentre existeixi un event actiu. Així doncs, aquests algoritmes seran útils en entorns altament no 
estacionaris.

Fins ara s’usava el detector temporal de l’event per saber quan existeix un event i quan no. En cas 
de no existir l’event s’entén que només existeix soroll i per tant es pot estimar.
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El problema succeeix quan s’està en entorns altament sorollosos i no estacionaris. El detector 
d’events temporals probablement no funcionarà correctament. En canvi, els algoritmes d’estimació 
de soroll poden realitzar un seguiment continu de l’espectre del soroll. Els algoritmes d’estimació 
de soroll es basen en les següents observacions [7] :

Obs 1: - En el cas de la veu, el fragment de so entre paraules no és l’únic que hi ha de silenci  en 
que el nivell d’energia és proper al soroll.  Els segments de silenci també apareixen durant els 
períodes de veu, concretament:

● Durant les fricatives a freqüències baixes, particularment per sota dels 2kHz.

● Durant certes vocals, concretament semivocals, nasals per sobre de 4kHz.

● El soroll és pas baix en la natura (per exemple el soroll d’un cotxe), per tant la 
banda freqüencial alta estarà menys afectada que la baixa. Conseqüentment 
l’espectre del soroll pot ser estimat i actualitzat millor basant-se en la informació 
extreta de les freqüències altes de l’espectre del soroll. 

Obs 2: - La potència del senyal de veu amb soroll a bandes individuals freqüencials sovint cau al 
nivell de potència del soroll fins i tot durant el període de activitat de veu.

Es pot obtenir una estimació del nivell de soroll a bandes de freqüències individuals fent un 
seguiment del mínim, amb una finestra de curta duració (0.4-1 seg), de l’espectre a cada banda 
freqüencial.

Obs 3: - Els valors d’histogrames d’energia en bandes freqüencials individuals mostren el valor 
més freqüent (màxim en l’histograma). Aquest correspon al nivell de soroll de la banda freqüencial 
especificada. En alguns casos, l’histograma de l’energia espectral conté dos modes:

● Un mode d’energia baixa corresponent al silenci i segments d’energia baixa de veu.

● Un mode d’energia alta corresponent als segments de veu afectats pel soroll.

El mode d’energia baixa és més freqüent que el d’energia alta. Tot i això, aquest patró no és 
consistent i depèn de molts altres paràmetres.

Aquestes tres observacions porten a tenir tres classes d’algoritmes per tractar l’estimació de 
soroll, tots ells operen de la següent manera: primerament el senyal és analitzat usant l’espectre 
computat amb finestres de 20-30mseg i un 50% de solapament entre frames adjacents. Es suposa 
que:

● El segment d’anàlisi és prou llarg per contenir les pauses i segments de baixa energia.

● El soroll present en l'anàlisi del segment és més estacionari que la veu, és a dir, el soroll 
canvia més lentament que el so d’interès.

Com es comentava anteriorment, aquests algoritmes es basen en la condició que la potència del 
so amb soroll en bandes freqüencials individuals sovint decau al nivell de la potència del soroll, 
fins i tot durant l’activitat del so objectiu. Es tracta d’un algoritme que manté un bon compromís 
entre cost computacional i millora del senyal:
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Algoritmes time-recursive Averaging

Amb l’algoritme de Minima Controlled Recursive Averaging (MCRA) l’estimació de soroll ve 
donada pel promig dels valors de potència espectrals passats, usant un paràmetre d’allisament 
que és ajustat per la probabilitat de tenir el senyal en cada subbanda. La presència d’un so en 
cada subbanda pot ser determinada per la relació entre l’energia local del so amb soroll i el seu 
mínim per una finestra temporal específica. Aquesta relació és comparada per un llindar, on un 
valor inferior indica l’absència de so. A més, s’intenta reduir les fluctuacions entre segments amb i 
sense so fent us de la forta correlació que existeix entre els sons de segments veïns. L’estimació 
de soroll resultant és computacionalment eficient, robusta respecte la SNR d’entrada i 
caracteritzada per l’habilitat de seguir ràpidament canvis abruptes en l’espectre del soroll.

L’estimació de la potència de l’espectre del soroll es basa en les següents hipòtesis:

Les anteriors equacions es basen en el principi que l’estimació del soroll és actualitzada en 
absència del so, en altre cas es manté constant. L’estimació de l’arrel quadrada de la PSD del 
soroll ve donada per:

Aplicant les equacions d’hipòtesis tenim que:

On  denota la probabilitat condicional d’absència de so. Simplificant 

l’equació anterior:

La PSD del soroll allisat  és estimat com:

On 

On w(i) és una finestra de Hamming i  és la llargada de la finestra. 

Finalment, la probabilitat de tenir un so  és suavitzat en el temps usant la següent equació 

recursivament:
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Es pot resumir els passos a realitzar pel càlcul del MCRA en:

 1. Es calcula l’allisament de la PSD del so amb soroll 

 2. Es calcula el mínim seguiment de  per obtenir 

 3. Es determina 

 4. Es calcula el factor d’allisament depenent del temps i freqüència  usant la 

     probabilitat d’allisament condicional 

 5. Es calcula la PSD del soroll 

3.4.3. Altres algoritmes de millora del senyal
Existeixen molts altres algoritmes de reducció de soroll que segueixen altres procediments als 
descrits fins ara i amb els que es poden obtenir uns bons resultats segons el tipus de soroll a 
tractar. Es destaca:

● Algoritme de Wiener basat en l’estimació de SNR a priori. El filtre de Wiener ressalta parts 
de l'espectre del senyal sorollós on la SNR és alta i atenua les parts de l'espectre on la 
SNR és baixa. Així un estimador a priori de SNR és un component molt important en la 
millora de la parla, especialment si l'algorisme ha de ser capaç de netejar soroll no 
estacionari.

● Error mínim quadràtic mig logarítmic (Log-MMSE). Tracta d’un mètode d’estimació que 
minimitza l’error quadràtic mitjà dels valors d’una variable dependent. Més concretament, 
el Log-MMSE es refereix a l’estimació en un entorn Bayesià amb una funció de cost 
quadràtica i posteriorment aplicant-ne el logaritme. La idea bàsica darrera l’enfocament 
Bayesià per a l’estimació es deriva de situacions pràctiques on tenim informació prèvia 
sobre el paràmetre a estimar.

3.5. Decisió

Per decidir a quin so correspon el senyal que es tracta és necessari l’ús d’un reconeixedor que 
pugui comparar entre els diferents sons que tenim a la base de dades. Existeixen molts 
reconeixedors que es basen en diferents paràmetres per realitzar una correcte detecció.

En aquest treball es realitza l'anàlisi de 3 reconeixedors diferents i extensament usats, es tracta de 
l’alineament temporal dinàmic (DTW) el model de mescles Gaussianes (GMM) i els models ocults 
de Markov (HMM). Així que més que realitzar un anàlisi experimental d’un nou algoritme, el que es 
realitza és verificar l’algoritme i comprovar el seu comportament en diversos entorns.

A continuació es demostren els tres reconeixedors amb els que posteriorment es treballarà.

3.5.1. Alineament temporal dinàmic (DTW)

L’objectiu del DTW és mesurar la similitud entre 2 seqüències temporals que poden variar en 
temps i velocitat. El seu funcionament es basa en comprimir i expandir l’eix temporal (no 
linealment) per alinear el patró i el test, per tant en el fons aquesta tècnica compara patrons de 
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forma determinista. 

El problema consistirà en trobar la funció d’alineament a partir de les dues seqüències dels dos 
vectors de característiques (patrons) X i Y [17]:

X = (x1, x2,..., xN)

Y = (y1, y2,..., yM)

Aquestes seqüències poden ser senyals discretes o, de forma més general, seqüències 
mostrejades a punts equidistants del temps. A continuació fixem l’espai denotat per 𝐹, on xn, ym ∈ 𝐹 

per n ∈ [1: N] i m ∈ [1: M]. Per comparar dos característiques diferents x, y necessitem una mesura 
de cost local, també coneguda com a mesura de distància local i definida per:

c: 𝐹 x 𝐹

Típicament c(x, y) és petit (baix cost) si x i y són similars, en cas contrari c(x, y) serà gran (alt 
cost). Evaluant la mesura de cost local per cada parella d’elements de les seqüències X i Y 
obtenim la matriu de cost C, definida com:

C(n,m) = c(xn, ym)

Per tant l’objectiu és de trobar l’alineament entre X i Y amb un mínim cost. A continuació es 
formalitza la definició d’alineament:

El (N, M) camí d’alineament és una seqüència p = (p1,..., pL) amb pL = (nl, ml) ∈ [1: L] 
satisfent les tres condicions següents que conformen la restricció de pendent:

• Condició de frontera: p1 = (1, 1) i pL = (N, M).

• Condició de monotonia: n1 ≤ n2 ≤ ... ≤ nL i m1 ≤ m2 ≤ ... ≤ mL 

• Condició de pas: pL+1 - pL ∈ {(1, 0), (0, 1), (1, 1)} per l ∈ [1: L-1].

Notar que la tercera condició implica la condició de monotonia. Les condicions de frontera 
permeten assegurar que el primer i l’últim element de X i Y estaran alineats l’un amb l’altre.

El cost total cp (X,Y) d’una camí d’alineament p entre X i Y respecte la mesura de cost local és 
definida com:

cp (X,Y) = ∑L l=1 c(xnl , yml)

A més, el camí d’alineament òptim entre X i Y és el camí p* tenint el mínim cost total de tots els 
camins d’alineament possibles. La distància DTW(X,Y) entre X i Y es defineix com el cost total de 
p*:

DTW(X,Y) = cp* (X,Y) = min { cp (X,Y) | p és un (N,M) camí d’alineament }

Per determinar el camí òptim p* es podria pensar en calcular tots els possibles camins 
d’alineament entre X i Y. No obstant, aquest procediment comportaria una gran carrega 
computacional difícil d’aplicar en un terminal mòbil, per evitar-ho definim:

X(1:n) = (x1, x2,..., xN)  i  Y(1:m) = (y1, y2,..., yM).
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I definim D(n, m) com:

D(n, m) = DTW(X(1: n), Y(1: m))

Aplicant les igualtats vistes anteriorment tenim que:

D(n, m) = min {D(n-1, m-1), D(n-1, m), D(n, m-1) + c(xn , ym)}

Els valors D(n, m) defineixen la matriu D de mida N x M la qual anomenarem matriu de cost 
acumulat, que no deixa de ser:

D(n, m) = DTW(X,Y)

El cost computacional d’aquesta última expressió és O(NM) [18], totalment assequible per un 
dispositiu mòbil.

Fig 3.16. Representació de la restricció de pendent

3.5.2. Model de mescles Gaussianes (GMM)
El model de mescles Gaussianes és un model probabilístic que assumeix que les dades han estat 
generades a partir d’una mescla d’un nombre finit de distribucions Gaussianes. En aquest model, 
la funció densitat de probabilitat es representa com la suma dels pesos de les components de 
densitat Gaussianes. Els GMMs solen ser utilitzats com un model de probabilitat de distribució en 
mesures continues, com podria ser el tracte vocal o les característiques espectrals de 
reconeixement del locutor. Els paràmetres GMM són estimats a partir de dades d’entrenament 
usant l’algoritme de Expectation-Maximization (EM).
El model de mescles Gaussianes és la suma ponderada dels M components de densitat 
Gaussiana donat per l’equació:
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Fig 3.17. Model GMM, combinació de 3 components Gaussianes

On x és el vector que conté el valors mesurats,  per i=1,..., M són els pesos de cada Gaussiana i 

 per i=1,..., M són les densitats Gaussianes de cada component.

Amb el vector de mitges i de covariàncies . El vector de pesos compleixen que 

Es poden representar tots aquests paràmetres en

Una de les característiques més interessants en utilitzar GMM és que es poden crear 
aproximacions molt fidels de diferents densitats dels senyals. El model Gaussià clàssic representa 
les distribucions a través de la mitjana, la covariància i un vector quantitzador o bé usant el model 
de veïns més propers (KNN) representant la distribució a través d’una sèrie de característiques. 
En canvi, el GMM actua com a híbrid entre aquests dos models usant una sèrie discreta de 
funcions Gaussianes, cada una d’elles amb la seva pròpia mitjana i covariància, per permetre un 
millor modelatge.

Estimació ML

Donats uns vectors d’entrenament i una configuració GMM, s’espera estimar els paràmetres de la 
GMM, , els quals poden coincidir amb la distribució dels elements d’entrenament. Existeixen 

múltiples tècniques disponibles per estimar els paràmetres d’un GMM; el mètode més emprat 
acostuma a ser l’estimació  de màxima versemblança (Maximum Likelihood, ML). L’objectiu que es 
vol aconseguir amb ML és el de buscar el model de paràmetres que maximitzi el Likelihood del 
GMM donades unes dades d’entrenament. Per una seqüència de T vectors d’entrenament 
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 el GMM Likelihood, assumint independència entre vectors, es pot definir com:

Desafortunadament, aquesta expressió és no linear en funció dels paràmetres   i una 

maximització directa no seria possible. No obstant, l’estimació del paràmetre ML pot ser obtingut 
iterativament usant un cas especial de l’algoritme Expectation-Maximization (EM).

L’idea bàsica de l’algoritme EM és la de, començant amb un model inicial , estimar un nou model 

 tal que . El nou model es converteix en el model inicial de la següent iteració i 

el procés es repeteix fins que s’arriba a un llindar de convergència. A cada iteració s’usen les 
següents expressions per garantir un creixement monòton del valor del Likelihood:

Pes dels Mixtures

Mitjanes

Variàncies

La probabilitat a posteriori del component i ve donada per:

3.5.3. Models ocults de Markov (HMM)

Els models ocults de Markov (HMM) són àmpliament utilitzats alhora d’implementar reconeixedors  
de parla ja que han demostrat obtenir els millors resultats comparat amb altres algoritmes.

Un procés de Markov és un procés aleatori discret en el temps, amb la particularitat de que 

la probabilitat del valor de cada mostra només depèn del valor de l’anterior:
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Una cadena (o model) de Markov és un procés de Markov amb un nombre infinit de 

mostres:

Com que el model vist és finit, les mostres ara s’anomenen estats i apareixen les següents 
probabilitats:

Probabilitat inicial de començar a cada estat:

Probabilitats de transició entre estats. En concret, la probabilitat de transitar de l’estat i (en l’instant 
n-1) cap a l’estat j (en l’instant n) és:

Aquestes probabilitats de transició compleixen:

 ,és a dir, des de l’estat  i  he d’arribar a algun dels estats 

Fig 3.18. Representació d’un HMM de 2 estats 

Els models vists fins ara són massa restrictius per aplicar-los a una gran varietat de problemes 
d'interès, ja que cada estat es correspon amb un event físic observable. Es pot estendre el 
concepte de model de Markov per incloure el cas en què l'observació és aleatòria, depenent de 
l'estat en què es troba el sistema. 

El model resultant es coneix com a Model Ocult de Markov (HMM), i és un procés doblement 
estocàstic amb:

  - Un procés estocàstic subjacent que no és observable (ocult), sinó que només pot ser 
observat a través d'un altre procés (que sí és observable). Conforma la seqüència d'estats per la 
qual passa el sistema.

- Un conjunt de processos estocàstics que produeixen la seqüència d'observació. 

Per tant, un Model Ocult de Markov és una cadena de Markov en què l'observació no és la pròpia 
seqüència d'estats (que roman oculta), sinó que que és el resultat de certs processos estocàstics 
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que es produeixen en cada estat.

Un model ocult de Markov està caracteritzat per:

- El nombre d'estats en el model ( N ) . Encara que els estats estiguin ocults , per a moltes 
aplicacions pràctiques hi ha un significat físic associat als estats del model. Normalment 
els estats estan interconnectats, així que cadascú pot ser assolit des de qualsevol altre 
estat (model ergòdic) . No obstant hi han altres tipus de connexions entre estats que 
resultaran d'interès en el cas concret del reconeixement de veu. 

El nombre de símbols diferents observables en cada estat (M) , és a dir, la mida de 
l'alfabet . Aquí, els símbols observats corresponen amb la sortida física del sistema.

La distribució de probabilitats de transició entre estats ( A ) . Es té una matriu  de 

dimensions N × N, on cada element representa la probabilitat de saltar de l'estat i l'estat j :

Es suposa que el sistema és invariable en el temps , de manera que aquesta matriu no 
canvia amb t . D'altra banda, la suma dels elements de cada fila és: 

En el cas especial que qualsevol estat pot ser aconseguit per un altre estat en un sol salt , tenim 
. 

La distribució de probabilitats dels símbols observats en l'estat . Es tracta d'un 

conjunt de N vectors , un per cada estat del sistema , en els quals l'element k- èssim representa la 
probabilitat que en aquest estat s'observi el símbol . Es suposa sempre que el símbol s'observa 

just en arribar a cada estat. 

La distribució inicial d'estats . És un vector on l'element i-èssim representa la probabilitat que 

l'estat inicial sigui l'estat .

De la discussió anterior pot inferir que una descripció completa del model requereix l'especificació 
de dos paràmetres i de tres mesures probabilístiques . Els paràmetres es 

troben implícits en les altres tres mesures anteriors, de manera que a partir d'ara s’utlitzarà la 
notació compacta per al model:

 

Els models de Markov ocults es caracteritzen per tres problemes a resoldre perquè siguin útils en 
aplicacions reals:
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Problema d’avaluació: donada una seqüència d’observacions X  i un model , quina 

és la probabilitat P(X|ƛ) que el model generi aquesta observació? La solució ve donada per 
l’algoritme Forward and Backward.

Problema de descodificació: Donada una seqüència d’observacions X i un model , 

com escollim la seqüència d’estat més probable S que generi l’observació? La solució ve donada 
per l’algoritme de Viterbi.

Problema d’entrenament: Donat un model λ i un conjunt d’observacions, com es pot ajustar els 
paràmetres del model λ per maximitzar la probabilitat conjunta  ∏ P(X| λ)? La solució ve donada 
per l’algoritme de reestimació de Baum-Welch.

Solucionant el problema d'avaluació es pot determinar la qualitat d'un model HMM per una 
seqüència d'observació. A més, si es soluciona el problema de la descodificació, es pot saber la 
seqüència d'estats òptima per una determinada seqüència d'observació, és a dir, permet saber la 
seqüència oculta d'estats. D'altra banda, la solució al problema d'aprenentatge donaria els 
paràmetres del model donada una sèrie de dades d'entrenament. Els problemes anteriors es 
resolen en dues fases:

• Entrenament: Donada una seqüència d'observacions d'entrenament, l'objectiu és entrenar 
un model de Markov que representi les observacions. És a dir, com estimar la matriu de 
probabilitats de transició A, les distribucions de probabilitat B i les distribucions d'estat 
inicial a partir de la seqüència d'observacions π. 

• Reconeixement: Donat un model de Markov ja entrenat, en aquesta segona fase es busca 
com trobar la probabilitat de que una seqüència d'observació hagi estat generada pel 
model λ = {A, B, π}. 
En una etapa prèvia al reconeixement, cal entrenar el detector per tal que aprengui i 
caracteritzi l'event acústic. Per això, s'utilitza el procés d'entrenament per cadascun dels 
events que s’utilitza en el detector. Aquest procés d'entrenament determina un model de 
Markov òptim (mitjançant el procés de maximitzar la versemblança) a cada un dels events 
acústics. Això vol dir que s’obté un model λ = {A,B,π} per cadascun dels events entrenats, 
els quals seran guardats de forma permanent en un repositori de models per a la seva 
posterior utilització en el procés de reconeixement. 
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4. Implementació

4.1. Limitacions

La finalitat d’aquest treball és la de crear un sistema que permeti el reconeixement de sons en un 
terminal mòbil. Aquest gran avantatge que és el de disposar d’un dispositiu portable carrega certes 
limitacions a tenir en compte i que afectaran la qualitat final del reconeixement.

 Al estar treballant amb terminals mòbils apareixen 4 grans limitacions:

● Al ser un terminal mòbil disposa d'una bateria que es va esgotant a mesura que es 
realitzen operacions.

● La capacitat computacional, encara que hagi augmentat exponencialment en els terminals 
mòbils durant els últims anys, no és la mateixa que un ordinador dedicat, per tant s’ha de 
vigilar el cost computacional de realitzar depèn quins càlculs.

● El terminal mòbil disposa d'una capacitat d'emmagatzematge limitada. Normalment es 
parla d'entre 16 i 32 GB de capacitat, per tant s’intenta tenir el mínim nombre de mostres 
possibles guardades en el dispositiu.

● En cas de necessitar una base de dades extensa, es pot recórrer a un servidor extern que 
computi aquest reconeixement. Per evitar un ús innecessari de Internet Mòbil 3G, s’ha de 
tenir una certesa de que allò que s’envia té certes probabilitats que contingui l'event que 
cerquem.

A continuació s’analitza la resposta freqüencial dels micròfons que incorporen els smartphones 
que existeixen actualment al mercat. Aquest micròfon serà l’entrada de l’àudio que posteriorment 
s’analitzarà, per tant és important que es coneixen les seves característiques.

Les gràfiques que es mostren a continuació es fixen en la resposta freqüencial tant del micròfon 
incorporat en el propi terminal com el que acostuma a haver juntament amb els auriculars. Es 
mostra el comportament de 3 dispositius coneguts com són els models iPhone 3GS, iPhone 4 i 
iPad. Es pot apreciar com, en el cas dels auriculars, la resposta freqüencial tant del iPhone 4 com 
el 3GS és pràcticament idèntica:
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Fig 4.1. Resposta freqüencial dels micròfons incorporats en els auriculars dels dispositius iPhone 3GS, iPad i iPhone 4 
[10]

Fig 4.2. Resposta freqüencial dels micròfons incorporats en els propis dispositius iPhone 3GS, iPad i iPhone 4 [10]

Pel micròfon incorporat en el propi dispositiu es mostra una resposta freqüencial gairebé idèntica 
pels tres dispositius en la zona lineal. Per sota dels 80Hz el comportament és no lineal, per tant 
s’haurà de relativitzar els resultats obtinguts per sons que provinguin d’aquestes freqüències.
Com es demostra en la gràfica, la funció principal per la que han estat pensats aquests dispositius 
és la d’enregistrar veu, per tant estan preparats per enregistrar correctament la banda de 
80-1100Hz. A més els sons enregistrats són d’un sol canal, pel que requerirà un processament 
menor.

4.2. Eines d’anàlisi

A continuació es mostra les eines que s’han utilitzat en major o menor mesura per a la realització 
d’aquest treball, totes elles tracten el processat de sons i sota llicència GNU.
 

● Audacity
Audacity és un programa multiplataforma de gravació i edició d'àudio. L’aplicació incorpora 
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algunes eines interessants per l'anàlisi d’àudio i el seu processament. 
És una eina interessant per fer una primera visualització a un so, concretament es pot 
trobar ràpidament el seu espectrograma, espectre i correlació, cosa que permet fer una 
primera anàlisi del so que treballem.

● Sonic Visualizer
Es tracta d’una aplicació que, de la mateixa forma que l’Audacity, permet visualitzar unes 
primeres característiques del senyal a tractar, com el seu espectre o forma d’ona. A més, 
Sonic Visualizer conté una sèrie de Plugins i va un pas més enllà en l’extracció de 
característiques comparat amb el Audacity. El Vamp Plugin permet l’extracció a baix o alt 
nivell de característiques habituals en l'anàlisi de música, aquests són presentats de forma 
gràfica i permeten a l’usuari tenir una primera visió de les característiques d’un so en 
concret. Tot i així aquestes característiques no poden ser extretes en un fitxer per realitzar 
un posterior anàlisi.

● jAudio
jAudio és un projecte de processament digital del senyal que proporciona un programa 
easy-to-use per a l’extracció de característiques d’àudio. Es troba un gran nombre de 
característiques tant en l’àmbit temporal com espectral, podent analitzar-les per cada 
finestra o el conjunt de tot l’event sonor. Totes aquestes propietats poden ser exportades 
en un document i analitzades posteriorment. Encara que l’aplicació proveeix d’un gran 
nombre de funcions i característiques, encara hi han algunes que són d’interès per a 
aquest treball i no estan contingudes en aquest programa, per tant caldrà buscar una 
solució encara més òptima.

● MIRtoolbox
Aquesta eina ofereix tot un seguit de funcions implementades en Matlab, la major part 
dedicades a l’extracció de característiques musicals com ara tonalitat, ritme, estructures, 
etc. 
MIRtoolbox està basat en un Framework modular, diferents algoritmes són descompostos i 
utilitzats en diverses etapes.

Addicionalment a les eines elementals de processament, aquest toolbox també incorpora 
mecanismes d’extracció de característiques d’alt nivell, les quals poden ser combinades 
amb les altres eines existents.
A més, aquest Toolbox és orientat a objectes, cosa que permet una gran flexibilitat alhora 
de tractar un gran nombre de dades: la sintaxis es simplifica i s’adapten els mètodes per 
tractar cada objecte segons les seves característiques.

MIRtoolbox va ser concebuda inicialment en el context del projecte Brain Tuning financiat 
per la Unió Europea (FP6-NEST). El seu objectiu principal és el d’investigar la relació entre 
característiques musicals i la emoció i activitat neuronal associada a la música.
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4.3. Implementació del sistema

La implementació del sistema seguirà un plantejament per tal d'optimitzar el nombre d'operacions 
que es realitzen en el telèfon mòbil. Encara que no s’ha pogut experimentar detalladament amb el 
sistema de detecció que es presenta a continuació, es mostra una possible implementació per a la 
detecció d’events usant característiques temporals que s’ha estudiat en el tercer capítol.

Detecció d’un event

Fig 4.3. Esquema d’enfinestrament d’un senyal

L’estructura completa del sistema comptarà amb un primer bloc que realitzarà una anàlisi temporal 
de tots els fragments obtinguts amb una finestra de Hamming de 10ms. 

Fig 4.4. Esquema de detecció d’un event

Posteriorment una anàlisi del RMS permetrà detectar si  pot existir un event sonor en aquell frame. 
En entorns amb molt soroll el senyal pot haver estat distorsionat tot i haver aplicat un algoritme de 
reducció de soroll. El sistema donarà per vàlid aquell frame i seran els posteriors blocs qui 
s’encarregaran de descartar-lo si es tracta de soroll. 

Ara mateix tenim un event guardat en un buffer que pot ser o no d’interès, es passa a analitzar-lo.

Quan el RMS del so que s’analitza torni a situar-se sota el llindar es pot donar l’event per a 
finalitzat. Aquest event podrà estar format per un o més frames d’una duració de 10ms. Si la 
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duració temporal dels frames consecutius és igual o superior a la duració mínima que pot tenir 
l’event es pot dir que podrà ser l’event d'interès Aquesta funcionalitat estalviarà analitzar events 
sense cap interès propis de 'cracks', cops, o events de duració molt curta moltes vegades 
provocats pel propi moviment del telèfon mòbil o de l'impacte del micròfon amb algun objecte. 
Aquests conjunts d’events s’agrupen per formar-ne un segment, on en els següents passos 
s’analitzen les seves característiques globals.

Fig 4.5. Esquema de segmentació d’una sèrie de frames

Una vegada feta l'anàlisi temporal ja s’hauran pogut filtrar certs events que es pot estar segur que 
no són d'interès. Serà important també en les situacions que s’escaigui l’ús d’algoritmes de 
reducció de soroll per intentar atenuar o eliminar aquest senyal no desitjat.

Fig 4.6. Esquema de l’aplicació d’un algoritme de reducció de soroll

4.4. Anàlisi de característiques dels sons

En aquest apartat es realitza una demostració dels diferents paràmetres o característiques que en 
el capítol anterior s’ha descrit teòricament. Les característiques temporals i espectrals d’un event 
sonor poden veure’s distorsionades per la combinació lineal de soroll. Per tant totes les dades que 
es mostren a continuació són extretes d’events que prèviament s’ha reduït el soroll, per tal que les 
dades no estiguin alterades per events externs. 

De les mostres utilitzades en aquesta anàlisi existeixen relacions entre sons, ja sigui perquè són 
provocats al realitzar una mateixa acció o pertanyin a una mateixa família de sons. En aquests 
casos s’analitzen les similituds que existeixen entre característiques d’un i altre so.
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Mitjana quadràtica (RMS)

Tal com s’ha comentat anteriorment, el càlcul del RMS permetrà detectar quan el RMS és màxim i 
que per tant es pot estar davant un event sonor. Com es mostra en la següent imatge, es calcula 
el RMS per cada finestra de 10ms i es pot detectar-ne els seus màxims que en aquest cas 
corresponen a una sèrie d’events periòdics.

Fig 4.7. RMS corresponent al fitxer de so n52.wav de la base [11]

Autocorrelació

Realitzant l’autocorrelació de la mostra que apareix en la gràfica anterior es corrobora com apareix 
l’event amb una periodicitat de 1 seg. En les dades extretes de la correlació s’obté un màxim en 0 
que s’ha de depreciar, un altre màxim de la periodicitat del so que s’analitza i posteriorment 
màxims dels múltiples de la periodicitat, per aquest cas es troba a 2 seg., 3 seg., 4 seg., ...
En aquest cas si se sap que l’event sonor que es busca ha de tenir una periodicitat superior a 0.8 
seg. es pot prendre una decisió de si el so pot ser o no d’interès.

Fig 4.8. Autocorrelació corresponent al fitxer de so n52.wav de la base [11]

Encreuament per zero (ZCR)

El ZCR pot ser usat en diversos casos particulars per poder-ne diferenciar el so d’interès del soroll 
quan ambos mantenen una amplitud semblant. Un cas pràctic seria una persona parlant en un 
entorn sorollós, com es pot veure en la imatge adjunta, en la gràfica temporal no s’aprecia en quin 
instant apareix l’event d’una persona parlant, mirant el ZCR  es pot trobar on està situat el 
segment de veu.
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Fig 4.9. ZCR

Característiques globals

Les característiques vistes fins ara es poden detallar com temporals i instantànies, la taula que 
apareix a continuació mostra les característiques més significatives extretes d’una base de dades 
amb 100 sons d’events diversos. S’agrupen aquests events segons el tipus d’acció que es realitza 
per tal de trobar paràmetres comuns en cada família. 
Per cada característica es mostra la mitjana i la desviació típica segons la família d’event, la 
mitjana mostrarà el valor mig d’entre els events analitzats de la mateixa família, mentre que la 
desviació pot donar informació sobre si varia molt o poc el valor d’aquella característica entre 
les mostres d’una mateixa família.

Centroide	  
Espectral

Lluminositat Variança Asimetria Curtosi Monotonia ZCR Fluxe	  
Espectral

Mul$tud
mitjana 1.669,32 0,38 1.411,92 1,71 6,66 0,16 1.222,92 264,89

Mul$tud
desv 349,90 0,14 166,15 0,52 2,49 0,05 374,83 25,63

Màquines
mitjana 1.580,35 0,33 1.674,72 1,36 5,92 0,20 851,31 221,59

Màquines
desv 954,24 0,23 267,58 1,08 5,83 0,09 1.073,39 68,47

Alarmes	  i	  
sirenes

mitjana 1.963,33 0,42 1.587,62 1,50 6,12 0,16 1.150,99 128,01Alarmes	  i	  
sirenes desv 595,41 0,16 462,94 0,84 4,24 0,10 439,70 117,81

Trànsit
mitjana 1.312,15 0,29 1.531,23 1,84 6,76 0,14 533,47 258,84

Trànsit
desv 271,62 0,08 269,26 0,36 0,62 0,07 491,30 50,74

Animals
mitjana 2.488,63 0,61 1.456,79 1,09 6,97 0,20 1.683,59 270,78

Animals
desv 960,03 0,26 387,06 0,87 6,13 0,10 1.220,20 62,55

Aigua
mitjana 2.770,51 0,63 1.936,11 0,56 3,07 0,32 2.168,29 295,45

Aigua
desv 672,84 0,15 271,45 0,44 0,90 0,09 780,17 38,83

Vent
mitjana 974,38 0,14 1.185,42 3,04 15,89 0,10 572,45 257,85

Vent
desv 451,00 0,16 260,75 2,28 26,37 0,06 381,97 20,65

Campana
mitjana 2.993,92 0,57 1.793,69 0,76 4,03 0,19 2.770,69 165,95

Campana
desv 1.613,67 0,37 342,74 1,55 7,48 0,06 2.154,80 90,20
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Tós
mitjana 2.088,95 0,52 1.872,58 1,28 4,69 0,23 1.599,81 259,69

Tós
desv 233,36 0,06 76,49 0,33 1,87 0,06 439,57 42,80

Aplaudiment -‐ 2.217,71 0,54 1.886,45 1,23 4,03 0,30 3.112,22 299,70

Ronc -‐ 1.504,78 0,32 1.720,21 1,66 6,81 0,19 548,26 256,47

Click -‐ 1.571,58 0,34 1.728,36 2,13 9,16 0,19 545,40 130,75

RIure
mitjana 1.542,98 0,36 1.351,40 2,04 9,75 0,13 1.198,20 277,61

RIure
desv 256,35 0,15 144,46 0,55 2,74 0,04 280,44 48,82

Badall -‐ 1.900,78 0,48 1.799,53 1,40 5,04 0,22 1.192,98 209,65

Plors -‐ 1.734,83 0,35 1.552,30 2,24 9,45 0,19 1.428,66 276,07

Rentant	  dents -‐ 2.738,73 0,64 2.005,91 0,71 2,69 0,33 2.173,23 322,76

Passes
mitjana 1.622,87 0,37 1.815,97 1,61 6,19 0,24 826,77 227,73

Passes
desv 452,30 0,13 139,17 0,48 1,55 0,04 109,77 60,82

Porta -‐ 1.548,92 0,31 1.850,75 1,81 6,12 0,23 1.047,48 330,46

Botó	  telèfon
mitjana 876,70 0,09 1.188,55 6,15 61,21 0,10 1,27 38,75

Botó	  telèfon
desv 1.034,02 0,14 732,98 6,47 162,77 0,15 1.136,74 126,30

 
Taula 4.1. Resultat de l’extracció de característiques espectrals agrupades en diferents famílies

Pel que fa el centroide, aquest indica on es concentren el centre de freqüències present en 
l’espectre d’un event. Juntament amb la variància permet veure si el rang de freqüències que es 
detecten pertanyen al so d’interès que es busca. Per exemple es pot notar que tots els events 
relacionats amb sons provinents de la parla humana estan dins el marge freqüencial que es té 
entès com a parla. 
Per altra banda, existeixen sons com ara d’espècies animals o sons artificials que es situen en 
bandes freqüencials poc habituals, com podrien ser el so d’un ocell o un timbre que solen ser a 
freqüències altes.
Pel que fa al flux, mesura la variació que existeix entre un frame i el seu successiu. Els sons 
percussors, com podria ser un aplaudiment genera una successió de sons que passa de 
pràcticament el silenci a un to abrupte i ràpid, en aquest exemple la variació entre frames 
successius o flux espectral seria molt alt. Per altra banda, un so que incrementi o decrementi la 
seva amplitud lentament tindrà un flux espectral baix.

El paràmetre de Curtosi permet saber amb un sol valor si l’event concentra tota la seva energia en 
unes poques freqüències o si participen moltes en crear l’espectre. 

La lluminositat permet mesurar la quantitat d’energia que hi ha a partir d’una freqüència en 
concret. S’ha fixat una freqüència llindar de 1500Hz, on es podria dir que tota la informació que hi 
ha per sota aquests 1500Hz és essencial per poder percebre i distingir una gran part de sons. A 
partir de 1500Hz apareixen harmònics i altres components espectrals que afegeixen ’riquesa’ al so 
però que sense ells l’event també és totalment comprensible. Aquesta quantitat d’energia 
compresa a partir de 1500Hz es mesura amb un número de 0 a 1, on el màxim denota que l’event 
conté molta informació a la banda freqüencial alta. Sons melòdics acostumen a tenir un valor de 
lluminositat elevat, ja que contenen molts harmònics.
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Amb l’asimetria es comproven aquells events sonors que contenen la major part d’energia 
esbiaixada cap a una banda. 

L’allisament és un descriptor que indica la quantitat de soroll que conté una mostra a partir de les 
imperfeccions que aquesta té en el seu espectre. Quants més pics abruptes contingui el senyal 
més proper a 0 serà. Com que els senyals utilitzats per extreure’n descriptors estan pràcticament 
lliures de soroll es veu com el valor de l’allisament és molt proper a 0 en la majoria de 
casos.   
   
Les característiques que s’han extret eren sobre una base de dades de sons sense soroll. Els 
valors obtinguts de les característiques poden veure’s afectats per la interferència de senyals 
sorollosos. Davant d’una font de soroll amb un extens ample de banda pot ser molt difícil poder 
trobar uns valors de les característiques que proporcioni informació real. Per exemple, en el cas 
del càlcul del centroide, si el soroll té un ample de banda molt extens el senyal resultant també 
tindrà aquest ample de banda. Per tal de minimitzar l’efecte del soroll en la extracció de 
característiques és necessari l’ús d’algoritmes de reducció de soroll com els que s’han tractat en 
capítols anteriors. S’ha realitzat l’estudi comparatiu del percentatge de variació que sofreixen les 
característiques d’un so netejat que patia una SNR de 15dB. Els resultats poden variar segons el 
tipus d’algoritme utilitzat per reduir el soroll, tot i així s’han obtingut uns resultats que els valors de 
les característiques han variat entre al voltant d’un 10% respecte els valors calculats amb el 
senyal net.
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5. Resultats i conclusions

5.1. Anàlisi dels algoritmes de reducció de soroll.

Fins ara s’ha parlat de diferents algoritmes de reducció de soroll i el seu comportament teòric, en 
aquest capítol el que es tracta és de posar a la pràctica aquests algoritmes afegint als events 
sonors diferents tipus de soroll i amb diferents intensitats.

Els events amb què es treballa idealment són sons nets, no tenen soroll ni interferències que 
distorsionin la qualitat i intel·ligibilitat del senyal. Això, però, no existeix en un entorn real de 
reconeixement, on en la majoria de casos es troben senyals interferents que afecten la qualitat del 
so objectiu. Per combatre aquest efecte s’utilitzen diferents algoritmes de reducció de soroll per tal 
que maximitzin la qualitat del senyal. Per poder valorar diferents algoritmes de reducció de soroll 
es suma soroll a cada event, concretament:

•   So ambiental d’un aeroport
•  Balboteig
•  Interior d’un cotxe
•  Esdeveniment
•  Restaurant
•  Estació de tren
•  Carrer
•  Interior d’un tren. 

Es tracta de sons molt comuns en el nostre dia a dia que representen un ampli ventall de sorolls 
que podem trobar i que alhora presenten característiques diferents. Aquests sorolls s’han sumat a 
100 events sonors i amb diferents intensitats, concretament amb valors de SNR de 0dB, 5dB, 
10dB i 15 dB i obtenint un valor total de 3200 fitxers de sons afectats per diferents sorolls i SNR.
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Fig 5.1. Representació de totes les combinacions possibles que s’obtindran entre event, soroll i la relació de SNR

Els algoritmes de reducció de soroll utilitzats a continuació representen els que poden oferir un 
millor resultat i tenen un cost computacional prou acceptable com per ser integrats dins un 
terminal mòbil. A més s’utilitza l’algoritme MCRA, el qual com s’ha comentat abans realitza una 
estimació de soroll, de forma que es podrà comparar amb algoritmes més tradicionals. 
Concretament es testeja:

• Subtracció Espectral
• Subtracció Espectral de M bandes
• Subtracció Espectral RDC
• MCRA
• Log-MMSE 
• Algorisme de Wiener

Per poder mesurar la qualitat del senyal resultant s’ha utilitzat l’algoritme DTW que com s’ha vist 
realitza una comparació entre els coeficients cepstrals de cada so, simulant així el sistema de 
percepció humana. Cal destacar que aquests resultats no són 100% extrapolables a l’ús d’altres 
algoritmes de reconeixement, ja que es poden obtenir millors o pitjors resultats depenent de la 
combinació entre algoritme de millora i reconeixement que es fagi, tot i així les dades que es 
mostren a continuació poden donar una orientació sobre el comportament dels algoritmes de 
millora del so. El DTW proporcionarà com a resultat la distància entre el so netejat i el so net 
original. Com més petita sigui aquesta distància significarà que més qualitat té el senyal resultant. 
Per representar-ho de forma gràfica s’opta per utilitzar la següent relació:
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I com es veurà a continuació, per cada tipus de soroll es presenta el resultat dels diferents tipus 
d’algoritmes de millora.

 SNR = 0dB

 
Fig 5.2. Relació de millora de so per a una SNR=0dB

S’observa que per una SNR de 0dB la qualitat del senyal resultant és pitjor que el senyal amb 
soroll additiu (el quocient és inferior a 1). Encara que aplicant un algoritme de reducció de soroll 
empitjori la qualitat del senyal sigui un fet que pugui sobtar, s’ha de tenir en compte que a nivells 
de SNR segur que el senyal resultant és millor, cosa que no significa que realitzant una mesura 
perceptiva es trobi un millor resultat. 

En el següent gràfic es pot comprovar clarament com la representació temporal d’un event sonor 
pot diferir molt de l’original després d’haver estat tractat per un algoritme de reducció de soroll.

Fig 5.3. Representació temporal de la mostra n100

Fig 5.4. Representació temporal de la mostra n100 amb afectació de soroll , SNR=0dB
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Fig 5.5. Representació temporal de la mostra n100 després d’haver estat millorada per l’algoritme de Sub. Espectral

 SNR = 5dB

Fig 5.6. Relació de la millora de so per a una SNR=5dB

Per una SNR de 5dB es percep una lleugera millora en algun dels algoritmes respecte el senyal 
amb soroll, però veiem com en general per a SNR inferiors a 5dB no seria convenient usar un 
algoritme de millora del senyal ja que obtenim un reconeixement inferior que utilitzant el senyal 
original.
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 SNR = 10dB

Fig 5.7. Relació de la millora de so per a una SNR=10dB

Per al cas de 10dB el senyal resultant és considerablement millor que el senyal original. Es pot 
veure com en el pitjor cas s’obté un senyal d’igual qualitat que el que es disposava anteriorment i 
que en altres casos la millora és considerable, arribant a obtenir-se un 70% de millora en el 
resultat respecte el senyal original.

 SNR = 15dB

Fig 5.8. Relació de la millora de so per a una SNR=15dB

Wiener: Algoritme de Wiener basat en l’estimació de la SNR A Priori
MBand: Subtracció Espectral multibanda
SSRdc: Subtracció Espectral amb guany adaptatiu
SpecSub: Algoritme de Subsracció Espectral clàssic
Mcra: Algoritme Minima-Controlled Recursive Averaging
LogMmse: Algoritme log-MMSE
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Per a 15 dB es nota una millora elevada per a tots els tipus de soroll indistintament de l’algoritme 
usat. Si s’observa el tipus de soroll que afecta el senyal es pot veure com per al cas del soroll de 
balboteig, cotxe i l’interior d’un tren, que tenen una tendència a comportar-se com sons 
estacionaris, en resulta un senyal amb qualitat notablement superior a l’original. Per als sons no 
estacionaris, com ara el d’un restaurant, l’increment de qualitat és menor.

En els algoritmes emprats per a la millora del senyal, la relació de qualitat és molt semblant entre 
algorismes, sigui quin sigui el soroll. Es fa notori que l’algoritme de subtracció espectral clàssic 
proporciona la millora menys destacable de tots els algoritmes, segurament degut a la simplicitat 
d’aquest algoritme que s’ha analitzat en el capítol 3. En canvi els seus algoritmes millorats, 
l’algoritme de subtracció espectral amb guany adaptatiu i el multibanda, no queden tant 
desalineats amb el conjunt i per a alguns casos fins i tot l’algoritme SS Multibanda és el que millor 
es comporta. 

L’algoritme de Wiener i el log-MMSE també obtenen bons resultats, encara que el seu cost 
computacional pot fer decantar en molts dels casos la decisió cap a alguna de les versions de 
subtracció espectral.

Finalment cal analitzar l’algoritme MCRA, l’únic dels considerats que fa una estimació de soroll. 
Els seus resultats no són destacables amb relació amb els altres algoritmes tot i haver optimitzat 
l’algoritme arribant a uns valors de  Cal destacar que el valor de 

la probabilitat   és la major part de vegades un valor binari, 0 o 1. Aquest fet és degut a que 

 està basat en el mínim espectre el qual es manté constant durant una finestra de D frames. 

Com a resultat, el factor d’allisament en temps  pot agafar valors binaris 

, i la PSD del soroll estimat seguirà l’espectre mínim.

Sabem que l’algoritme MCRA es comporta molt bé amb veu, segons demostren estudis realitzats 
[7], on la potència del senyal en bandes individuals cau al nivell del soroll encara que hi hagi una 
veu activa. Com que per realitzar aquestes proves s’han utilitzat sons de diferents tipus per tal de 
poder generalitzar al màxim l'anàlisi obtenim un valor promig de la qualitat de l’algoritme. Si 
particularitzéssim per a alguns sons en concret, possiblement el MCRA donaria una millora molt 
diferenciada dels altres algoritmes de millora del so.

5.2. Decisió

A continuació s’analitza el comportament dels reconeixedors DTW, GMM i HMM. Per fer-ho 
s’utilitzen tres classes de sons: primerament s’analitzen sons quasi-deterministes els quals no 
s’haurien de tenir grans problemes per obtenir un bon reconeixement, es tractaran de timbres d’un 
telèfon mòbil amb petites variacions causades per fenòmens externs. Seguidament s’usa el cas 
particular d’un tipus de so que no  guarda un ordre temporal, en aquest cas els cants d’ocells són 
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un perfecte exemple per determinar el comportament d’aquest tipus de sons. Finalment es tracten 
sons amb una estructura temporal com és el cas de la veu.

Totes les mostres de so de test i entrenament són mostrejades a 16000Hz i quantificades amb 16 
bits. Per les proves que es volen fer no és convenient utilitzar una freqüència de mostreig inferior, 
com es sol usar la de 8000Hz, ja que sobretot pel cas de sons d’ocells al contenir freqüències 
altes aquestes són omeses quan es mostreja per sota dels 16000Hz.
El senyal és separat en frames de 80 mostes, corresponents a 10ms de so. El solapament entre 
frames és de 20 mostres per banda.

5.2.1 Sons deterministes

Existeixen una gran quantitat d’entorns on apareixen sons deterministes, la majoria d’ells són sons 
artificials. Més concretament, en l’entorn de dispositius mòbils trobem una gran quantitat de 
timbres i sons diversos que notifiquen un event, com per exemple l’avís de la recepció d’un 
missatge. Per tant estem envoltats d’aquests tipus de sons deterministes i val la pena que els 
estudiem.

S’han utilitzat 10 sons de mòbil diferents. Com que aquests són deterministes i no existeixen 
variacions entre les diverses gravacions, es simula un entorn sorollós sumat al sons deterministes. 
Concretament s’usen els mateixos sorolls que els aplicats en la comparació d’algoritmes de 
reducció de so: el so ambiental d’un aeroport, el de balboteig, el so en l’interior d’un cotxe, en un 
event extern, en un restaurant, en una estació, al carrer i en l’interior d’un tren, tots ells amb una 
SNR de 15dB. En total s’han creat 100 mostres d’entrenament i 100 de test per cada so. Els 
resultats efectuats per tots tres reconeixedors són del 100% d’encert.
S’entén que en condicions de soroll més adverses, una SNR inferior o simplificant el model de 
dades utilitzat pugui decaure aquest tant per cent de reconeixement, però s’observa com en 
general no existeixen grans dificultats en reconèixer sons deterministes sigui quin sigui el 
reconeixedor.

5.2.2. Sons sense estructura temporal

Existeixen certs events sonors que no guarden una relació temporal entre un frame i el següent, 
és el cas per exemple del cant dels ocells, on la seva vocalització consisteix en una sola síl·laba o 
sèries de síl·labes les quals es poden agrupar en cants o reclams. La majoria d’ocells produeixen 
sons tonals, els quals consisteixen en un to, molts harmònics de la freqüència fonamental i a més 
solen ser modulats tant en amplitud com en freqüència.

El reconeixement del cant d’ocells encara que pugui semblar similar al reconeixement de veu té 
una gran diferència que el fa particular. Cada segment sonor que emet un ocell és independent del 
seu anterior i el seu posterior, no guarda cap estructura temporal. Per tant per poder realitzar el 
reconeixement cal que es separi cada segment sonor en el que pel cas de veu s’anomenaria 
“síl·labes”. Com que realitzar aquesta separació incorrectament pot portar a posteriors 
reconeixements erronis s’ha utilitzat un algoritme provat i contrastat per fer-ho [9]. Es pot 
configurar modificant diferents paràmetres com és el tipus de finestra, el nombre de punts usats 
per calcular la DFT per cada segment, el nombre de mostres solapades i els decibels que, restats 

56



amb l’amplitud del so, es considera com a llindar. Per la separació dels sons s’ha usat una finestra 
de hamming, 128 mostres de solapament, 1024 punts per calcular la DFT i 20dB, respectivament. 
Els passos que realitza aquest algoritme es poden resumir en el següent esquema:

 Extracció del senyal
 Càlcul de l’espectre
 Inicialització dels paràmetres de segmentació
 Segmentació del senyal en síl·labes:
  while (mida del segment sonor)
   Buscar el màxim valor d’amplitud en l’espectre
   Netejar les variables temporals per aquesta iteració
   Computar les variables temporals amb els valors inicials d’aquesta iteració
   Si és la primera iteració es guarda el valor llindar
   Si l’amplitud és menor que el valor de llindar, parem
   Es mira si les mostres anteriors tenen una amplitud superior a la mostra actual
   En tal cas s’elimina l’últim índex ja que aquesta mostra no compleix
   Es mira si les mostres posteriors tenen una amplitud superior a la mostra actual
   En tal cas s’elimina l’últim índex ja que aquesta mostra no compleix
   Es guarden els paràmetres de la síl·laba trobada
  end

A continuació es mostren els resultats obtinguts del reconeixement de set cants d’ocells diferents.
Cal destacar també que en aquest reconeixement es busca identificar l’ocell que està cantant, 
diferent que quan per exemple en reconeixement de veu l’interès és saber què està dient una 
persona. Per tant en les mostres utilitzades hi ha una combinació de diferents cants per un ocell 
en particular.

Per realitzar-ho s’usen al voltant de 1200 segments sil·làbics per ocell, corresponent a ocells 
diferents i diferents cants. Existeixen ocells amb cants molt més repetitius i amb unes síl·labes 
molt diferenciades, i pel contrari altres ocells tenen un ampli ventall de sons que combinen cada 
vegada d’una forma diferent. Com que no existeix una forma demostrada d’etiquetar aquestes 
síl·labes o relacions de síl·labes s’ha optat per agrupar totes les síl·labes pròpies d’un ocell per 
identificar aquest, per tant tons propis de diferents cants estaran en les mateixes dades 
d’entrenament, ja que l’interès és reconèixer quin ocell és, no el cant. 

En la següent taula es mostren els resultats obtinguts en la detecció de les 7 espècies utilitzant 
DTW. Per fer-ho s’ha comparat cada mostra de test amb totes les mostres d’entrenament, de la 
menor distància entre les mostres d’entrenament en resulta l’ocell que pertany a aquella mostra 
test. Com es pot comprovar el resultat no compleix en molts casos un percentatge acceptable, 
arribant pel cas d’una espècie en particular a un 37,5%. En canvi es veu com que pel cas del 
Cyanistes Caeruleus s’obté un percentatge d’encert del 96,8% possiblement degut a que el seu 
cant és més repetitiu que els altres. 
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DTW
Certhia Brachydactyla 66,7
Cyanistes Caeruleus 96,8
Dendrocopos Major 60,1

Luscinia Megarhynchos 59,6
Parus Ater 75,4

Parus Major 63,3
Serinus Serinus 37,5

Mitjana 65,6
Taula 5.1. Percentatge d’encert per mostres del cant d’ocells utilitzant DTW

A continuació es realitza el reconeixement amb GMM, utilitzant les mateixes mostres que les 
descrites anteriorment i condicions sense soroll. S’utilitza un total 12 coeficients MFCC per 
calcular el vector d’observació, un vector per frame, i s’utilitzen les probabilitats de la seqüència 
sencera tal com s’ha descrit en la part teòrica.
En GMM el paràmetre més determinant que pot portar a millorar el percentatge d’encert és el 
nombre de Gaussianes per model que utilitzem, per tant en la següent taula es resumeixen els 
percentatges obtinguts depenent del nombre de Gaussianes per model usades. Es pot veure com 
pel cas de 16 i 32 components obtenim el millor resultat.

Percentatge d’encert en funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en funció del nombre de Gaussianes
# Gaussianes 2 4 8 16 32 64 128

% 93,9 96,9 98,7 99,3 99,3 97,5 94,5
Taula 5.2. Percentatge d’encert de cant d’ocells per a GMM amb mostres d’entrenament i test netes i depenent del 

nombre de Gaussianes amb mostres 
Els resultats anteriors són extrets simulant una situació ideal on no existeix soroll en les mostres,  
per veure el comportament en una situació més real es mostren els resultats experimentals 
obtinguts utilitzant 32 components i afegint soroll blanc i so ambiental propi d’un bosc a les 
mostres utilitzades anteriorment. Aquest soroll que afegim s’ha fet que sigui diferent en cada 
mostra on s’ha aplicat per tal que pugui ser una experimentació realista.
 
En una primera prova s’han usat mostres de so netes per entrenar. En la taula 5.3. es pot veure 
com els coeficients MFCC proporcionen un reconeixement extremadament baix sigui quin sigui el 
tipus de soroll i la SNR. Aquest comportament es deu a que els coeficients MFCC capturen la 
informació de tot l’espectre, el qual pot estar dominat pel soroll, mentre que el cant d’un ocell es 
localitza només en una petita zona de l’espectre.

Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)
Soroll blancSoroll blancSoroll blancSoroll blancSoroll blancSoroll blanc So ambiental naturaSo ambiental naturaSo ambiental naturaSo ambiental naturaSo ambiental naturaSo ambiental natura

SNR -10 -5 0 5 1010 -10 -5 0 5 10
% 0,6 0,6 1,2 3 9,79,7 0,6 0,6 1,2 2,4 9

Taula 5.3. Percentatge d’encert per cants d’ocell per a GMM amb 32 models per Gaussiana amb soroll additiu i entrenat 
amb mostres netes

En la taula 5.4. s’ha realitzat la mateixa prova que l’anteriorment descrita amb la diferència que 
per l’entrenament s’han usat dades que contenen soroll similar al que contindran les mostres de 
test. Es veu clarament com ha augmentat el percentatge d’encert comparat amb la taula anterior. 
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També es veu com el resultat empitjora segons la SNR que tinguem. Depenent del percentatge 
podria ser una bona alternativa utilitzar un algoritme de millora del senyal com els descrits en 
aquest capítol per obtenir uns millors resultats.

Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)Condicions de soroll segons SNR (dB)
Soroll blancSoroll blancSoroll blancSoroll blancSoroll blancSoroll blanc So ambiental naturaSo ambiental naturaSo ambiental naturaSo ambiental naturaSo ambiental naturaSo ambiental natura

SNR -10 -5 0 5 1010 -10 -5 0 5 10
% 54,5 75,7 86,6 92,7 95,195,1 50,3 79,3 84,8 93,9 97,5

Taula 5.4. Percentatge d’encert per GMM amb 32 models per Gaussiana amb soroll additiu i entrenat amb mostres de 
cant d’ocell amb soroll additiu

Si volguéssim experimentar amb l’algoritme HMM es trobarien els mateixos resultats que per 
GMM, aquest fet és degut a que la separació sil·làbica que s’ha realitzat no es guarda una 
dependència temporal com si passa en la veu. Així doncs cada síl·laba del cant o veu d’un ocell és 
tractat com un fragment independent, el que en HMM és un nombre d’estats igual a 1, o el que és 
el mateix un reconeixement GMM.

5.2.3. Sons amb estructura temporal

Com a últim cas s’estudia el comportament de sons amb una dependència temporal. L’exemple 
més clar per aquests tipus de sons és la parla humana. El llenguatge oral té una dependència 
temporal la qual es pot aprofitar per millorar-ne la detecció.

Existeix una gran quantitat de bases de dades de mostres de veu; s’ha escollit la base de dades 
TIDIGITS, la qual proporciona un gran nombre de mostres dels dígits del 0 al 9, amb moltes veus 
diferents i de diferent gènere (55 homes i 57 dones). És una base de dades ja testejada a 
bastament en el passat, cosa que  permet contrastar si els resultats són fiables. Els senyals són 
mostrejats a 16000KHz  i separats en 226 mostres aïllades per a entrenament i unes altres 226 
per test. A més, existiran un nombre de mostres de test que contindran dígits concatenats per 
reconèixer. Aquestes mostres només seran utilitzades pel cas de HMM ja que per poder-los 
reconèixer en GMM i DTW s’hauria d’utilitzar una segmentació utilitzant un algoritme extern que 
podria interferir en el resultat final. 

En les següents taules es mostra els resultats de reconeixement obtinguts amb els tres 
reconeixedors amb que s’ha estat treballant, DTW, GMM i HMM.

Per el cas d’usar l’alineament temporal dinàmic cal recordar com s’ha vist anteriorment que 
calcula la distància entre els 12 coeficients MFCC de la mostra test i totes les mostres 
d’entrenament, la que obtingui la mínima distància serà la seleccionada.

Reconeixement TIDIGITS amb DTWReconeixement TIDIGITS amb DTWReconeixement TIDIGITS amb DTWReconeixement TIDIGITS amb DTWReconeixement TIDIGITS amb DTWReconeixement TIDIGITS amb DTWReconeixement TIDIGITS amb DTWReconeixement TIDIGITS amb DTWReconeixement TIDIGITS amb DTWReconeixement TIDIGITS amb DTW

%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mitjana

%
74,33 92,01 74,82 93,71 79,75 95,61 82,37 83,28 77,91 96,33 85,02

Taula 5.5. Percentatge d’encert usant DTW amb dígits
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Seguidament es veuen els percentatges obtinguts utilitzant el model de mescles Gaussianes. Com 
ja s’ha realitzat en el cas de sons sense dependència temporal, es modifica el nombre de 
Gaussianes utilitzades en cada model per veure com varia el reconeixement. S’observa 
l’increment cada vegada major del percentatge d’encert a mesura que augmentem el nombre de 
Gaussianes per model.

Percentatge d’encert en GMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en GMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en GMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en GMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en GMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en GMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en GMM funció del nombre de Gaussianes
# Gaussianes 1 2 4 8 16 32

% 60,11 62,93 68,14 71,68 77,43 84,03

Taula 5.6. Percentatge d’encert usant GMM amb digits

Com passa amb tots els sistemes de reconeixement, la limitació més gran de l’algoritme GMM és 
que l’usuari ha de dir prèviament el nombre de mixture models que l’algoritme provarà i ajustarà a 
les dades d’entrenament. En molts casos l’usuari no sabrà quants mixture models s'hauran d’usar 
i quin és el més òptim per cada cas.

Pel cas de HMM, s’entrenen Models Ocults de Markov per cada dígit que s’hagi de reconèixer. 
Aquests models són entrenats amb dades etiquetades i posteriorment la classificació es realitza 
usant les característiques de cada model i seleccionant la millor coincidència.
Cal recordar com en aquest cas es testegen tant dígits aïllats com concatenats, per tant la 
dificultat és major envers els altres casos. També cal destacar que no es pot fer una comparació 
directa entre els resultats obtinguts amb GMM i els que s’obtenen a continuació en HMM, 
principalment perquè si en GMM s’usen 8 Gaussianes per model, en HMM s’usen 15 (estats) x 8 
(Gaussianes) per model, molt diferent.

Prèviament als resultats que posteriorment es mostren, s’experimenta el comportament 
d’incrementar el nombre d’iteracions en l’algoritme de Baum-Welch, comprovant que no aporta 
una gran millora. S’ha optat per usar 15 iteracions per totes les proves experimentals que es 
realitzaran a continuació, ja que ofereixen un bon compromís entre resultats i temps d’execució.

Un altre paràmetre important és el nombre de mostres per frame. Si el frame és molt petit 
l’estimació espectral no serà acurada, i si, al contrari, és molt gran, es perd la informació de la 
evolució temporal. Els sons que s’usen en tots els casos sempre superen les 80 mostres.

En la següent taula es veuen els resultats de reconeixement obtinguts usant l’algoritme HMM-
GMM amb 15 estats i tan sols 1 GMM per estat. Obtenim un percentatge promig del 90,23%.

Reconeixement TIDIGITS amb HMMReconeixement TIDIGITS amb HMMReconeixement TIDIGITS amb HMMReconeixement TIDIGITS amb HMMReconeixement TIDIGITS amb HMMReconeixement TIDIGITS amb HMMReconeixement TIDIGITS amb HMMReconeixement TIDIGITS amb HMMReconeixement TIDIGITS amb HMMReconeixement TIDIGITS amb HMM

%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mitjana

%
89,8 90,2 94,2 93,7 87,5 94,6 79,8 88,0 87,7 96,3 90,23

Taula 5.7. Percentatge d’encert usant HMM amb 15 estats i 1 GMM per estat amb digits

A continuació s’analitza com es veu afectat el resultat variant el nombre d’estats a utilitzar. Com es 
pot veure en la següent taula s’han recollit els percentatges d’encert des de 3 fins a 26 estats.
S’observa com els percentatges de reconeixement generalment milloren quan s’incrementa el 
nombre d’estats del HMM. Es pot veure com escollint 15 estats per l’HMM s’obté un percentatge 
de reconeixement del 90.23%, un error del 9,77%. Incrementant el nombre d’estats de 15 a 20 
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resulta en una reducció significant del percentatge d’error (al voltant del 21%) passant del 9.77% a 
7.70%. Aquesta millora s’estabilitza a partir dels 25 estats.

També és interessant veure que quan el nombre d’estats N és massa petit, augmenta 
considerablement el nombre d’errors en la classificació, degut sobretot a la pèrdua d’informació 
temporal.

Taula 5.8. Percentatge d’encert variant el nombre d’estats en HMM i usant 1 GMM per estat amb mostres de la base de 
dades TIDIGITS

A la gràfica Fig. 5.8 es mostra el temps d’execució de l’algoritme de Viterbi en funció del nombre 
d’estats del HMM. Es pot veure com el temps augmenta quasi linealment en incrementar el 
nombre d’estats. En canvi, el percentatge d’error disminueix considerablement al augmentar el 
nombre d’estats, arribant a una zona de convergència.

Nombre 
d’estats

Percentatge de 
reconeixement (%)

3 70.12

4 76.74

5 80.37

6 84.39

7 84.92

8 86.77

9 87.45

10 88.58

11 88.90

12 89.45

13 89.92

14 89.55

Nombre 
d’estats

Percentatge de 
reconeixement (%)

15* 90.23

16 90.79

17 91.62

18 91.25

19 91.69

20 92.30

21 92.75

22 92.61

23 92.67

24 92.76

25 93.43

26 93.20
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Fig 5.8. Percentatge d’error usant HMM amb 15 estats i temps d’execució d’aquest, variant el nombre de GMM per estat 
amb mostres de la base de dades TIDIGITS

Si, pel contrari del fet fins ara, es fixa en 15 el nombre d’estats i es modifica el nombre de 
Gaussianes per model obtenim:

Percentatge d’encert en HMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en HMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en HMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en HMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en HMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en HMM funció del nombre de GaussianesPercentatge d’encert en HMM funció del nombre de Gaussianes
# Gaussianes 1 2 4 8 16 32

% 90,23 96,06 97,77 98,69 98,89 99,11
Taula 5.9. Percentatge d’encert Usant HMM amb 15 estats i variant el nombre de GMM per estat amb mostres de la 

base de dades TIDIGITS

S’observa com al variar el nombre de GMM per model incrementa de forma no lineal el 
percentatge d’encert tendint a un valor al voltant del 99%.

Si s'anés augmentant el nombre de Gaussianes per model hi hauria un moment on el percentatge 
d'encert decreixeria a causa d'un mal entrenament dels paràmetres, ja que la relació entre el 
nombre de paràmetres de les Gaussianes i el nombre de paraules d'entrenament no seria 
suficientment petita.

Com s’ha vist pel cas de sons sense dependència temporal, es procedeix a executar el mateix 
reconeixement que el realitzat anteriorment però amb dígits afectats per soroll additiu. S’han creat 
dos tipus de models diferents, per una banda entrenant amb dades sense soroll i per l’altra 
entrenant amb mostres netes i amb soroll.

El màxim percentatge d’encert s’obté quan les mostres de test també siguin netes. Però aquests 
models no contenen informació sobre possibles distorsions, cosa que és un aspecte a considerar, 
ja que normalment s’obté un major reconeixement quan les dades d’entrenament i test són 
capturades amb les mateixes condicions de soroll.
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Entrenament de mostres amb sorollEntrenament de mostres amb sorollEntrenament de mostres amb sorollEntrenament de mostres amb sorollEntrenament de mostres amb sorollEntrenament de mostres amb sorollEntrenament de mostres amb sorollEntrenament de mostres amb sorollEntrenament de mostres amb sorollEntrenament de mostres amb soroll
SNR/dB Metro Balboteig Cotxe EsdevenimentRestaurant Carrer Aeroport Estació tren Mitjana

20 97,61 97,73 98,03 97,41 96,87 97,58 97,44 97,01 97,51
15 96,47 97,04 97,61 96,67 95,3 96,31 96,12 95,53 96,39
10 94,44 95,28 95,74 94,11 91,96 94,35 93,29 92,87 94,23
5 88,36 87,55 87,8 87,6 83,54 85,61 86,25 83,52 86,9
0 66,9 62,15 53,44 64,36 59,29 61,34 65,11 56,12 61,745

Taula 5.10. Percentatge d’encert per HMM amb 15 estats i 6 GMM per estat amb mostres de la base de dades TIDIGITS 
amb soroll additiu usat també en l’entrenament

Entrenament amb senyals netsEntrenament amb senyals netsEntrenament amb senyals netsEntrenament amb senyals netsEntrenament amb senyals netsEntrenament amb senyals netsEntrenament amb senyals netsEntrenament amb senyals netsEntrenament amb senyals netsEntrenament amb senyals nets
SNR/dB Metro Balboteig Cotxe EsdevenimentRestaurant Carrer Aeroport Estació tren Mitjana

20 97,05 90,15 97,41 96,39 89,99 95,74 90,64 94,72 95,23
15 93,49 73,76 90,04 92,04 76,24 88,45 77,01 83,65 86,05
10 78,72 49,43 67,01 75,66 54,77 67,11 53,86 60,29 63,65
5 52,16 26,81 34,09 44,83 31,01 38,45 30,33 27,92 32,55
0 26,01 9,28 14,46 18,05 10,96 17,84 14,41 11,57 14,435

Taula 5.11. Percentatge d’encert per HMM amb 15 estats i 6 GMM per estat amb mostres de la base de dades TIDIGITS
amb soroll additiu i entrenat amb mostres netes 

Com es pot veure, els resultats obtinguts amb mostres netes a l’entrenament dóna pitjors resultats 
comparat amb l’entrenament amb soroll.

També és interessant veure com el percentatge de reconeixement és inferior per a aquells sorolls 
(balboteig, restaurant, aeroport i tren) que contenen segments no estacionaris.

5.3. Mida del model i temps d’execució

Tal com s’ha anat recordant, en un dispositiu mòbil és molt important tenir controlat la mida i cost 
computacional del reconeixement ja que es té una limitació en aquests dos paràmetres. Així doncs 
s’analitzen els resultats obtinguts sobre el temps d’execució i la mida que ocupa un model en 
particular segons el reconeixedor que usem.

Per poder realitzar aquesta prova en igualtat de condicions per a tots els reconeixedors s’utilitza 
part de la base de dades TIDIGITS, concretament 4 dígits diferents, tant aïllats com en seqüències 
concatenades. Cada frame és representat per 12 MFCC, mostrejat a 16KHz i quantificat a 16 bits.
Les dades usades per entrenament tracten 6 repeticions de cada dígit per 27 veus (17 homes i 10 
dones). Per al test s’utilitzen 6 repeticions de les mateixes veus.
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Algoritme
Temps d’execució (ms)Temps d’execució (ms)

Algoritme
Entrenament Test

DTW 278,93 28,32
GMM 7,50 10,68

HMM-GMM 12,51 17,81
Taula 5.12. Càlcul del temps d’execució de cada algoritme

Algoritme Mida del model (KBytes)
Wav (44,1 KHz) 117.122
Wav (16 KHz) 42.435

DTW 8,6
GMM 1,2

HMM-GMM 2,3
Taula 5.13. Mida de les dades usant TIDIGITS

De les taules anteriors es veu primerament com pel temps d’execució el DTW és major tant en 
executar l’entrenament com en el test. Per altra banda, com que HMM-GMM utilitza prèviament 
GMM es veu com aquest últim és al voltant d’un 40% més ràpid en el temps d’execució. 

Pel que fa la mida de cada model, primerament cal destacar la gran reducció de mida quan es 
crea un model a partir de fitxers en format Wav.  El model que es crea en HMM-GMM incorpora 
les probabilitats aij de transició i de l’estat inicial, cosa que el model creat per GMM no incorpora. 
A més, en general HMM-GMM conté un GMM diferent per cada estat del model, és per aquest 
motiu que la mida del model HMM-GMM és superior a la del model GMM. Aquests tenen una 
menor mida que el tamany de les plantilles utilitzades en DTW que són els coeficients MFCC de 
cada frame. Una altra opció per reduir la mida del model de dades és realitzar clustering 
d’aquestes, és a dir, utilitzar un procediment per trobar la similitud d’un so amb els altres i agrupar-
los, alhora de crear els models tan sols s’escullen algunes de les mostres de cada grup reduint 
així la mida total del model.

Les proves experimentals realitzades han estat implementades amb el programari Matlab. 
Existeixen llenguatges més àgils que actuen a un nivell més baix i que impliquen una major 
velocitat de processament. Programant en el propi dispositiu mòbil el millor llenguatge per poder 
treballar serà C.

Cal notar que aquests resultats venen donats per unes dades en particular, aquesta mida variarà 
en funció d’altres paràmetres com ara el nombre d’estats, frames, entre d’altres.

5.4. Conclusió

En aquest treball s’ha fet un repàs general del procés de tractament, neteja i reconeixement de 
sons. El camp de reconeixement de sons és d’una dimensió extraordinària que fa molt difícil tenir 
un control absolut de tots els algoritmes i millores disponibles per utilitzar. Més que centrar-nos en 
l'anàlisi profund d’un algoritme en concret s’ha volgut testejar diferents algoritmes, molts d’ells 
àmpliament coneguts, per avaluar-ne les seves característiques en diferents situacions. De totes 
les proves realitzades s’ha obtingut una sèrie de conclusions aplicables posteriorment a qualsevol 
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aplicació específica de reconeixement de so.

S’ha realitzat una extracció de característiques de sons molt variats, veient com varien aquestes i 
quina informació pot aportar cada una. Tot i això, l’ús d’aquest tipus d’extracció, que podriem 
anomenar ad-hoc, ens ha servit per explorar el camp malgrat que no ens permet treure uns 
resultats de caire general. Aquest fet és degut a que els valors de les característiques poden variar 
per cada mostra de so i encara més quan les mostres estan afectades per agents externs com pot 
ser el soroll.

S’ha pogut observar com no existeix un algorisme de millora del senyal que funcioni d’una forma 
òptima independentment de l’entorn i per qualsevol tipus de so, i el que és més, no 
necessàriament ha de millorar el reconeixement; per tant, s’haurà d’analitzar detingudament cada 
cas d’aplicació per trobar l’algoritme més òptim per a aquella situació.

Pel que fa als diferents algoritmes de reducció de soroll, s’ha realitzat una àmplia anàlisi 
d’algoritmes i entorns sorollosos molt comuns. S’ha demostrat com en el cas que el soroll 
interferent sigui no estacionari és més difícil atenuar-lo encara que s’utilitzin algoritmes d’estimació 
de soroll. Per a sorolls estacionaris sí que s’ha obtingut una millora considerable sense existir una 
diferència notable entre els diferents algoritmes emprats. Com que la reducció de soroll s’ha de 
realitzar en tots els frames a reconèixer seria una bona opció, per al cas d’una implementació en 
terminals mòbils, utilitzar l’algoritme de Subtracció Espectral de M bandes que aporta uns bons 
resultats per a soroll estacionari i amb cost computacional acceptable. Cal remarcar però que 
s’hauria d’analitzar per a cada entorn en particular quin podria ser el millor algoritme.

En aquest treball s’han descrit 3 situacions concretes de sons amb unes característiques prou 
particulars: el so determinista del timbre d’un telèfon mòbil, el cant produït per ocells i la parla de 
diferents persones. 

Ha quedat demostrat com per un so en concret podem obtenir resultats diferents depenent del 
reconeixedor que usem. A més s’ha ajustat cada reconeixedor pel tipus de so en particular que 
s’utilitzava, intentant obtenir el màxim valor de reconeixement. També s’ha fet notori un descens 
considerable d’encert quan el so és afectat per soroll. 

A partir de l’experimentació amb aquests algoritmes s’han conegut altres funcionalitats 
interessants, com és el cas del reconeixement GMM, en el cas que es vulgui crear una aplicació 
relacionada amb el reconeixement de quina persona parla els models Gaussians poden resultar 
d’utilitat. 
Pel que fa al DTW, encara que a primera vista pot resultar l’algoritme més simple, si tenim la 
possibilitat de crear una plantilla per a cada variació pot donar uns molt bons resultats, ara bé, el 
reconeixedor requerirà un espai d’emmagatzematge i de càlcul més elevat que els altres 
reconeixedors. Per solventar-ho es poden crear agrupacions (clustering) dels models 
d’entrenament usant algorismes com ara el k-veïns més propers (k-nearest neighbors, KNN). 

Una observació important, independent del reconeixedor usat, és que quan s’entrena amb 
mostres afectades pel mateix tipus de soroll que el que tindrà el senyal de test el percentatge 
d’encert millora considerablement comparat amb haver entrenat amb mostres netes. 
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Finalment, fer notar els resultats obtinguts quant a temps d’execució i mida dels models, 
demostren que, tot hi tenir certes diferències entre ells, per a les aplicacions considerades, tots 
tres reconeixedors són perfectament exportables en el sistema d’un dispositiu mòbil ja que no 
requereixen d’unes altes exigències computacionals. L’emmagatzematge, encara que 
s'aconsegueixi crear models molt compactes de les dades analitzades, dependrà del nombre total 
de models de dades per veure si la mida total es pot o no incloure’s dins el propi dispositiu. 

En un treball posterior es pot experimentar amb altres sistemes que permetin una optimització en 
el reconeixement de sons concrets i que no requereixin uns alts recursos. Tot i així els algoritmes 
més testejats, com els referenciats en aquest treball, permeten tenir la certesa que seran 
aplicables en un ampli ventall d’aplicacions.
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