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Resum

La majoria dels sistemes de transmissió de veu en telecomunicacions i xarxes d’internet
(VoIP) transmeten els senyals en banda estreta, és a dir, senyals amb components
freqüencials entre els 300 Hz i els 3400 Hz (utilitzant una freqüència de mostreig de 8 kHz).
Per a poder millorar la qualitat auditiva d’aquests senyals, existeixen tècniques que
permeten augmentar aquest ample de banda fins als 8000 Hz amb una freqüència de
mostreig de 16 kHz.

En aquest treball de fi de grau, s’han analitzat diferents tècniques d’eixamplament de
l’ample de banda de senyals de banda estreta, de menor a major complexitat i s’ha
analitzat auditivament la millora en la claredat del senyal respecte al senyal original. Primer,
utilitzant sistemes no basats en el model font-filtre, com per exemple, les rèpliques en
freqüència que apareixen quan interpolem un senyal. Després, amb altres tècniques
basades en el model font-filtre com per exemple la modulació en freqüència per a
l’eixamplament de l’excitació del senyal o el mapeig lineal per a eixamplar l’envolupant
espectral del senyal. També s’ha realitzat un test auditiu CMOS per a mostrar les
diferències subjectives entre ambdues tècniques i s’ha calculat la distància Itakura entre els
diferents senyals per a tenir distàncies objectives.
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1.

INTRODUCCIÓ

Per part dels clients de sistemes de telecomunicacions, la demanda d’alta qualitat va en
augment dia a dia, ja sigui en televisió, reproducció de música, etc. Una altra demanda és
en el camp de la telefonia, on històricament s’han utilitzat sistemes de banda estreta. Per
això, és necessària la investigació de diferents algoritmes que permetin convertir senyals
de banda estreta en senyals de banda ampla, doncs seria inviable canviar tots els sistemes
de transmissió de telefonia que hi ha avui dia degut al seu altíssim cost monetari.

1.1.

Objectius del treball

Com a objectius d’aquest treball s’han fixat l’estudi de diferents algoritmes que permetin
l’eixamplament de l’ample de banda de senyals de de veu telefònica actuals, de banda
estreta.
Aquests algoritmes han estat implementats amb el programari MATLAB 2013
exclusivament.

1.2.

Mètodes

Els algoritmes han estat implementats íntegrament per mi sense fer ús de cap codi
prèviament existent ni com a continuació de cap projecte anterior.

1.3.

Pla de treball i desviacions del pla de treball inicial

Tant el pla de treball com les desviacions del pla de treball inicial estan reflectits als
documents “Proposal and Workplan” i “Critical Review” que es troben a l’Annex d’aquest
treball.
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2.

L’AMPLE DE BANDA. INTRODUCCIÓ HISTÒRICA I TEÒRICA

Des dels inicis de la història, la parla humana ha esdevingut el sistema de comunicació
més natural i convenient utilitzat per l’ésser humà. És per aquesta raó que el sistema
telefònic ha tingut tant d’èxit des de la seva invenció (Alexandre Graham Bell és considerat
el seu inventor juntament amb Elisha Gray ja que ells el van patentar l’any 1876). Els
senyals que s’enviaven en aquella època eren analògics i es trobaven limitats en banda de
freqüències degut a les restriccions físiques dels components acústics i la capacitat
d’ample de banda. Quan va començar la transmissió digital utilitzant la modulació per
impulsos codificats (PCM), es va adoptar una freqüència de mostreig de 8 kHz i un ample
de banda de 300 a 3400 Hz per temes d’adaptació i compatibilitat amb la xarxa analògica.

Durant tots aquests anys, els usuaris de línies telefòniques només han disposat de senyals
de veu dins d’aquests marges freqüencials, assumint-ho sense pensar en una alta qualitat
per a la transmissió de veu humana. Però això ha canviat i ara la qualitat actual no satisfà a
una gran part dels usuaris. Sobretot tenint en compte que altres sistemes auditius, com per
exemple el disc compacte o la ràdio, presenten unes qualitats molt superiors. L’objectiu és
aconseguir un nivell de qualitat on la veu no soni apagada i no es perdi la naturalitat de la
parla degut a la manca de components d’alta freqüència (recordar que l’alta freqüència ens
dóna la informació de la naturalitat de la veu i la baixa freqüència és la que ens dóna la
intel·ligibilitat de la parla).

A la figura 2.1, podem observar l’impacte de la limitació de l’ample de banda a la
intel·ligibilitat de la parla i a la qualitat subjectiva. A la part (a), la intel·ligibilitat de síl·labes
sense significat filtrades amb un filtre passa-baixes envers a les filtrades amb un filtre
passa-altes (marcats estan els punts referents a 300 Hz i 3,4 kHz); a la part (b) compara la
qualitat de la parla mesurada amb mean opinion score (MOS) en funció de diferents filtres
passa banda amb diferents freqüències d’inici i de tall del filtre (podem observar la clara
millora al passar de 300-3400 Hz a 0-7000 Hz). Les freqüències de tall baixes venen
descrites com a fbb,l (lower) i les freqüències de tall altes estan representades com a fbb,u
(upper).
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Amb els sistemes analògics, la degradació de la qualitat de la parla en els sistemes de
telèfon es deguda a l’ús de filtres limitadors de banda dins dels amplificadors utilitzats per a
mantenir un cert nivell de senyal. Aquests filtres, amb una banda de pas d’aproximadament
dels 300 Hz als 3400 Hz, tenien l’objectiu de reduir la diafonia entre els diferents canals. A
la figura 2.2 podem observar l’exemple de disseny d’un d’aquests filtres. En aquest cas,
s’ha dissenyat un filtre de resposta impulsional infinita de tipus el·líptic i d’ordre mínim (en
concret 7) com els que s’han aplicat en aquest projecte.

Figura 2.1. Gràfics intel·ligibilitat i qualitat subjectiva de la parla

En canvi, els sistemes de xarxa digitals
són capaços de transmetre la veu amb
major qualitat degut als components
situats per sota dels 300 Hz i els situats
entre els 3400 i 4000 Hz. Alguns
exemples

d’aquestes

Integrated

Service

xarxes

Digital

són:

Network

(ISDN) i Global System for Mobile
Communication (GSM). Però realment
tampoc proporcionen un eixamplament
molt significatiu.
Figura 2.2. Exemple de disseny d’un filtre passa banda

És per això que durant els últims anys, s’han fet investigacions per a augmentar l’ample de
banda dels senyals de veu telefònica. S’han desenvolupat còdecs capaços de transmetre
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senyals de veu telefònica amb un ample de banda de fins a 7 kHz. El problema d’aquests
és que necessiten fer ús de gran part de la xarxa telefònica existent i que funciona sota
condicions de veu en banda estreta. Per això, implicaria un canvi de tota la xarxa telefònica
implantada actualment, cosa que sembla força inviable pel cost que tindria aquesta mesura.
De manera que la opció d’augmentar l’ample de banda del senyal a posteriori de la
transmissió és la que pren més força avui dia. La idea d’aquesta millora és estimar els
components que es situarien per sota dels 300 Hz i per sobre dels 3400 Hz, afegir-los al
senyal transmès i obtenir així un senyal de banda ampla. L’esquema més genèric
d’aquesta segona ideologia seria el que trobem a la figura 2.3, on el sistema de telefonia
quedaria intacte i només s’hi ha d’afegir el mòdul d’extensió de l’ample de banda al
receptor.

Figura 2.3. Esquema eixamplament de l’ample de banda en recepció

D’aquesta manera al receptor hi arriba un senyal mostrejat a 8 kHz. De manera que s’ha de
passar a la freqüència de mostreig desitjada (normalment es fa servir 16 kHz, que ens
permetrà tenir components fins a 8 kHz seguint el teorema de Nyquist, el doble que a la
banda estreta). Un cop feta aquesta conversió, s’estima els components freqüencials que
es troben entre els 4000 i 8000 Hz (suposant una freqüència de 16 kHz) i s’afegeixen al
senyal inicial que ha rebut el receptor.
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3.

ALGORITMES NO BASATS EN EL MODEL FONT-FILTRE PER
A L'EIXAMPLAMENT DE L'AMPLE DE BANDA

En aquest projecte, els primers algoritmes implementats per a estendre l’ample de banda
de senyals de banda estreta no fan ús de cap model concret per a la generació de veu ni
necessiten cap coneixement a priori del senyal transmès. De manera que podríem dir que
aquests models són els més simples per a obtenir senyals de banda ampla.
3.1.

Interpolació i ”imaging”

Amb aquest algoritme s’aprofiten les rèpliques en freqüència que apareixen quan
interpolem el senyal d’entrada. Interpolar vol dir afegir zeros entre mostra i mostra del
senyal original, de manera que canvia la longitud del senyal resultant i la freqüència de
mostreig. Posteriorment a aquesta interpolació, es pot afegir de manera opcional un filtre
anti-imatge de baixa qualitat per sobre de la freqüència de mostreig. Aquest filtre ha estat
dissenyat com a passa-baixes amb una freqüència de tall d’aproximadament el 90% de la
nova freqüència de mostreig. A la següent figura (3.1) podem observar el diagrama bàsic
d’aquest model.

Figura 3.1. Esquema eixamplament de l’ample de banda per interpolació

Els sons sords tenen un comportament similar al soroll blanc i d’això se n’aprofita aquest
model. La seva energia és major a les regions d’alta freqüència del seu espectre i aquestes
són les que més es reflecteixen. Un inconvenient d’aquest mètode és que al crear les
imatges a l’interpolar i després filtrar, la baixa freqüència del senyal no s’estén del tot. Això
ho analitzarem al capítol 6 apartat 6.1 amb els resultats obtinguts amb el nostre algoritme.
Aquest mètode funciona molt bé amb senyals originals limitats en banda a 8 kHz i que
s’augmenten a 12 kHz (per exemple), però a l’aplicar-ho a senyals telefònics presenta uns
resultats més pobres.
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4.

MODEL FONT-FILTRE (SOURCE-FILTER MODEL)

Els algoritmes que es presentaran al punt 5 d’aquest treball, fan servir el que s’anomena
model font-filtre (de l’anglès, Source-Filter model). Aquest model està basat en l’anàlisi de
l’aparell fonador humà i de com es genera la veu humana. A la figura 4.1 podem observar
un esquema de l’aparell fonador humà. El model font-filtre ha trobat una àmplia acceptació
en moltes aplicacions de processament de senyals de veu, sobretot a les àrees de la
codificació de veu i síntesi de veu.

Figura 4.1. Aparell fonador humà real i esquemàtic

La veu humana es genera des dels pulmons, on un flux d’aire circula per la laringe fins
arribar a les cordes vocals. És en aquest punt on es distingeixen els dos escenaris que
donen nom a aquest model.
1- El primer escenari està constituït per les cordes vocals, les quals permeten que el
flux d’aire passi a través d’elles generant soroll.
2- En el segon escenari, les cordes vocals romanen tancades i ben tenses. Els
pulmons emeten l’aire cada cop amb més pressió fins que aquestes s’obren. En
aquest punt la pressió dels pulmons baixa i les cordes es tornen a tancar. D’aquesta
manera, és crea un senyal periòdic degut a la vibració de les cordes vocals.
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El model font-filtre el que pretén és recrear aquests dos escenaris. Per a crear el senyal
d’excitació, aquest model utilitza dos generadors diferents, en funció de si volem fer
senyals sons o sonors:
-

Per als senyals sonors, o periòdics, generem un tren de polsos, separats per una
distància temporal (període) equivalent a l’invers de la freqüència fonamental de la
veu que pretenem sintetitzar, anomenada pitch.

-

D’altra banda, per als senyals sords, generem soroll blanc.

Per a la producció de la veu amb aquesta metodologia, es fan servir trames petites (per
exemple, 256 mostres amb freqüència de mostreig de 8 kHz) degut a la no-estacionarietat
de la veu.

A la figura 4.2 podem observar un esquema d’aquest model, la qual mostra com a exemple
els espectres de potència tant d’entrada com de sortida per a un so sonor L’envolupant
espectral es determina amb el filtre autoregressiu (AR) de tracte vocal (anomenat H(z) a la
figura).

Figura 4.2. Esquema del Source-Filter Model
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Aquest filtre que permet la reconstrucció de la influència de les cavitats bucals es defineix
com un filtre d’ordre baix i només pols (4.1). La variable n que observem denota cadascuna
de les trames en que s’ha subdividit el senyal per a ser processat.

(4.1)

L’ordre del filtre (denominat Npre posteriorment) es tria de manera subjectiva i normalment
està dins del marge de 10 i 20 (per als meus algoritmes, s’ha triat 20). Com es pot veure a
la figura 4.2, el senyal d’excitació a aquest filtre és espectralment plana, de manera que la
funció de transferència d’aquest model representa directament l’envolupant espectral del
senyal de veu.
Els paràmetres ai(n) que veiem a l’equació anterior s’han calculat a partir de la resolució de
les equacions de Yule-Walker.

(4.2)

La metodologia emprada per a obtenir els valors a(n) i resoldre les equacions de manera
recursiva ha estat el model recursiu de Levinson – Durbin. Aquest model també permet
obtenir el guany, definit com l’arrel quadrada de la potència de sortida d’un filtre d’error de
predicció amb coeficients ai(n)

(4.3)
Tots aquests paràmetres s’han estimat en períodes de temps de 10 mil·lisegons. Això és
necessari degut a que el comportament de la parla no és estacionari sempre, però sí que
en trams molt petits de temps (entre 5 i 10 ms) es pot considerar estacionari.
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L’envolupant espectral té una representació molt compacte. És per això que els paràmetres
de predicció ai(n) tenen una major importància a la codificació de veu i extensió d’ample de
banda. Però aquests, per a tenir en compte les característiques de la percepció auditiva
humana, s’han transformat en els anomenats coeficients Cepstrum.
Aquests coeficients s’acostumen a calcular seguint els següents passos:
1- Es calcula la transformada de Fourier d’un senyal enfinestrat.
2- Es mapeja l’energia de l’espectre obtingut amb l’escala MEL utilitzant una funció de
finestra triangular.
3- Es calcula el logaritme de l’energia de cada freqüència MEL.
4- Es calcula la transformada discreta del cosinus.
5- Obtenim els MFCC com a les amplituds de l’espectre resultant.

(4.4)

Però en aquest cas, per a l’extensió de l’ample de banda, els coeficients Cepstrum s’han
calculat a partir dels coeficients ai(n) mitjançant un seguit de funcions de transformació que
es mostren a continuació de manera resumida. Partint de l’expressió (4.4) com a expressió
general i degut a les propietats de simetria d’H(ejΩ), podem simplificar-ho com veiem a (4.5)
i, ja que el filtre el podem representar com un filtre amb tot pols, obtenim (4.6).

(4.5)

(4.6)
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Com que el filtre utilitzat és d’ordre Npre, podem acabar descrivint l’equació dels coeficients
Cepstrum com veiem a 4.7, ja que per i > Npre, el primer terme que veiem per a 1 ≤ i ≤
Npre ja no contribueix més i per tant pot ser omès.

(4.7)
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5.

ALGORITMES BASATS EN EL MODEL FONT-FILTRE PER A
L'EIXAMPLAMENT DE L'AMPLE DE BANDA

Els algoritmes que es presenten en aquest apartat, a diferència del descrit al capítol 3
d’aquest treball, fan ús del model font-filtre explicat amb detall al capítol 4 i d’un
coneixement del senyal a priori. Podem observar l’estructura d’aquests algoritmes per a
l’extensió de l’ample de banda a la figura 5.1. Com veiem, podem distingir dues sotstasques principals:
1. Generació del senyal d’excitació de banda ampla
2. Estimació de l’envolupant espectral del senyal de banda ampla

En aquest capítol s’expliquen diferents metodologies que s’han fet servir en aquest treball
per a realitzar aquestes dues tasques.

Figura 5.1. Estructura bàsica dels algoritmes basats en el model

Per a entendre el funcionament d’aquest, s’explicarà detalladament a continuació. Partim
d’un senyal d’entrada, el qual s’ha tornat a mostrejar però a la freqüència de mostreig de 8
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kHz, és a dir, només tenim senyal útil fins als 4 kHz. Llavors, el primer que fem és extreure
el senyal d’excitació a partir d’un filtre d’error de predicció (5.1). Els coeficients

αnb,i

s’estimen cada 10 ms fent ús de les expressions detallades al capítol 4.

(5.1)
Farem ús d’aquest senyal d’excitació de banda estreta per a l’estimació del senyal
d’excitació de banda ampla. Les diferents tècniques empleades es tractaran posteriorment
al punt 5.1 d’aquest capítol.
D’altra banda, l’envolupant espectral extret del senyal de banda estreta (5.2), descrit pel
vector anb s’utilitza per a l’estimació de l’envolupant espectral de banda ampla (5.3).

(5.2)

(5.3)
Si ens fixem en els vectors anteriors, observem una identificació diferent del número de
coeficients: el vector de característiques de banda ampla (bb) sempre tindrà més o igual
quantitat de coeficients que el de banda estreta (nb).
Finalment, combinem ambdues parts del model amb un filtre d’error de predicció invers
descrit de la següent manera:

(5.4)

5.1.

Generació del senyal d’excitació de banda ampla

Les tècniques implementades per a la generació del senyal d’excitació de banda ampla en
aquest treball són de les més utilitzades al món de l’eixamplament de l’ample de banda.
Aquestes tècniques són la modulació en freqüència i el processament no lineal.
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5.1.1- Modulació en freqüència

La tècnica de la modulació consisteix en multiplicar el senyal d’entrada per una funció de
modulació, és a dir, un cosinus (5.5). El motiu d’aquesta tècnica es basa en els fonaments
de la teoria de senyals i sistemes: la multiplicació de dos senyals en el domini temporal
equival a la convolució de les transformades de Fourier d’aquests mateixos senyals (5.6).
En el nostre cas, la multiplicació de totes les mostres del senyal d’excitació de banda
estreta per un cosinus amb freqüència 4000 Hz, equival a la convolució del senyal amb
dues deltes de Dirac simètriques a aquesta freqüència:
(5.5)

(5.6)
A la figura 5.2 podem veure l’esquema a seguir per a dur a terme la modulació del senyal
d’excitació de banda estreta. El senyal d’excitació d’entrada enb(k) es multiplica pel cosinus
a la freqüència de modulació triada (ΩM), donant com a resultat el senyal modulat eM(k).
Posteriorment es filtra per a limitar la banda obtenint emb(k). El senyal d’excitació resultant
de banda ampla es defineix com ewb(k)

Figura 5.2. Esquema de la modulació

A la figura 5.3 observem un exemple de modulació en freqüència realitzada amb MATLAB
per a veure gràficament la teoria explicada anteriorment.
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Per a l’exemple en qüestió, s’ha utilitzat una funció que consisteix en la suma de dos
sinusoides a freqüència 100 i 500 Hz respectivament i una freqüència de mostreig de 8000
Hz. A més, s’ha afegit un seguit de valors aleatoris al llarg del senyal. La primera imatge
correspon a la transformada de Fourier del senyal comentat: hi podem observar clarament
els dos pics corresponents a les deltes de Dirac a les freqüències de 100 i 500 Hz (la
transformada de Fourier d’un sinus és una delta de Dirac a la freqüència d’oscil·lació del
sinus). A la segona imatge, podem observar el senyal modulat i veiem les rèpliques que
s’han creat simètricament a 4000 Hz.

Figura 5.3. Exemple modulació

En el cas del senyal d’àudio utilitzat al projecte, passem de tenir senyal útil fins als 4000 Hz
aproximadament a tenir senyal útil fins als 8000 Hz. Però si la freqüència de modulació fos
superior, caldria usar un filtre passabanda prèviament a la modulació per tal d’evitar que
l’espectre resultant de la part negativa es sobreposi al de la positiva.

Per a que la baixa freqüència del nostre senyal no es vegi alterada com es veu a la figura
5.3, s’ha utilitzat la tècnica Spectral Folding. Aquesta consisteix en modular el senyal als
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4000 Hz, de manera que tenim entre 4000 i 8000 Hz el senyal que abans teníem entre 0 i
4000 Hz. Un cop fet això, filtrem el senyal resultant entre 4 i 8 kHz i ho sumem amb el
senyal d’excitació original de banda estreta. El resultat el podem veure a la figura 6.6 al
capítol 6 de resultats obtinguts.

5.1.2- Processament no lineal

La segona proposta per a l’extensió de l’ample de banda del senyal d’excitació és
l’aplicació de distorsions no lineals al senyal de veu de banda estreta.
El processament no lineal genera harmònics quan s’aplica a un senyal periòdic i es
reflecteix afegint noves components de senyal a les freqüències absents anteriorment.
Existeix una gran varietat de possibles funcions no lineals aplicables al senyal d’entrada i
resulta difícil trobar-ne una que realment mostri els millors resultats en quant a extensió de
l’ample de banda. La primera d’elles és la quadràtica, que consisteix en multiplicar el senyal
de banda estreta per sí mateix. Traduït en freqüència, al convolucionar el senyal amb si
mateix, obtenim un seguit d’harmònics parells. En el cas de la cúbica, per exemple,
obtenim harmònics senars. Però per norma general, els efectes de les diferents tècniques
de processat no lineal són difícils de predir.

Les diferents distorsions que s’han fet servir en aquest treball són les següents:

* Els paràmetres a, b i µ són valors positius triats aleatòriament.
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A la figura 5.4, podem observar-hi els efectes en freqüència que creen les distorsions
descrites anteriorment.

Figura 5.4. Efectes en freqüència del processament no lineal

25

EXTENSIÓ DE L’AMPLE DE BANDA DE
SENYALS DE VEU DE BANDA ESTRETA

A la figura 5.5 observem l’esquema a seguir per al processament no lineal sobre el senyal
d’excitació.

Figura 5.5. Esquema processament no lineal

Tal i com observem a la figura 5.5, un cop aplicada la distorsió no lineal (enl(k)), cal un postprocessat per tal de compensar els efectes adversos que són difícils de controlar de la no
linealitat. D’una banda, depenent de l’ample de banda efectiu, la freqüència de mostreig i el
tipus de característica, es poden produir components fora de la banda de Nyquist. Per a
evitar-ho, el senyal cal que sigui upsampled prèviament al processat no lineal i filtrat amb
un filtre passa-baixos amb freqüència de tall a la meitat de freqüència de mostreig desitjada
per tal d’evitar aliasing previ al downsampling (emb(k)). D’altra banda, el processament no
lineal genera components amb molta energia a freqüències molt baixes properes a 0 Hz,
les quals han de ser eliminades. Esmentar també que en el cas de les distorsions
quadràtica i cúbica ha calgut una normalització de la potència del senyal degut al seu ampli
marge dinàmic (ecb(k)). Si no es fa aquest ajustament de potència, les desviacions que hi
ha entre el senyal de banda ampla i el senyal original es veuen reflectides auditivament

5.2.

Estimació de l’envolupant espectral del senyal de banda ampla

Com hem comentat anteriorment, no només s’ha d’eixamplar el senyal d’excitació, sinó que
també hem de dur a terme una extensió de l’envolupant espectral del senyal original.
L’estimació de l’envolupant en general es duu a terme seguint els passos que s’observen a
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la figura 5.6. Els tres passos s’executen per a cada trama del senyal d’àudio de banda
estreta i per a cada banda de freqüència absent.

Figura 5.6. Passos per a l’estimació de l’envolupant espectral de banda ampla (y’)

Seguint la nomenclatura anglesa de la figura, els tres passos a seguir són:
-

Feature extraction (extracció de característiques). De cada trama del senyal
d’àudio d’entrada de banda estreta snb(n), s’extreuen diferents característiques x
que contenen informació de l’envolupant. Amb l’algoritme d’extracció de
característiques, la complexitat de l’estimació de l’envolupant de banda ampla es
redueix significativament.

-

A priori knowledge (coneixement a priori del senyal). Com explicarem a
continuació, cal tenir un coneixement previ del senyal de banda ampla per tal de dur
a terme una comparació entre el vector x i y’. Aquest coneixement previ es duu a
terme prèviament en una fase d’entrenament.

-

Classification or estimation (classificació o estimació). És l’últim pas i correspon a
l’estimació del vector y corresponent a l’envolupant espectral del senyal de banda
ampla. Per a realitzar-ho, existeixen diverses tècniques, com per exemple el
codebook mapping, el linear mapping o el piecewise-linear mapping, l’estimació
Bayesiana, etc. En aquest treball, s’ha implementat el lineal mapping o mapeig
lineal.

5.2.1- Mapeig lineal (lineal mapping)

El mapeig lineal consisteix en la multiplicació del vector de característiques del senyal (que
conté els paràmetres de l’envolupant de banda estreta) amb una matriu que permet estimar
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el vector de característiques de banda ampla. Aquest algoritme té una baixa complexitat
computacional i permet que no siguin necessaris uns alts requeriments de memòria. A
continuació s’explica amb més detall l’algoritme en qüestió.
Descrivim el vector x(n) com el vector que conté la informació de l’envolupant de banda
estreta i y(n) el que conté la de l’envolupant de banda ampla. Llavors, l’estimació de
l’envolupant de banda ampla es pot realitzar amb la simple operació lineal que veiem a
continuació (5.6):

(5.6)

Aquestes característiques són coeficients Cepstrum, tot i que també és realitzable amb
altres tipus de característiques, com ara coeficients de predicció, line spectral freqüències,
etc.
La multiplicació del vector de característiques de banda estreta x(n) amb la matriu W (de
dimensions Ny x Nx) es pot interpretar com un seguit de Ny operacions d’un filtre FIR.
Cadascuna de les files de la matriu W correspon a la resposta impulsional que
convoluciona amb el senyal x(n), donant lloc a la característica de banda ampla yi(n). Els
valors de mx i my, corresponents al valor mig del vector de característiques x(n) i y(n)
respectivament.
La matriu W opt (òptima) en el cas de fer servir els coeficients Cepstrum, com és el cas, es
defineix de la següent manera.

[ ( )

( )

(

)

]

[ ( )

( )

(

)

]

(

)
(5.7)

Una manera de millorar aquest algoritme és fent ús de diferents matrius W en funció de
diferències dins dels vectors de característiques. Per exemple, tal i com s’ha dut a terme en
aquest projecte, s’han fet servir dues matrius Wv i W u distingint si la trama en estudi
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correspon a un so sonor o a un so sord. D’aquesta manera cal afegir prèviament un
sistema de classificació de sons sonors o sords. De tots els coeficients Cepstrum (trames
sonores i sordes tant del senyal de banda estreta com el de banda ampla) s’ha calculat la
mitjana aritmètica i s’ha aplicat tal i com es veu a (5.8). A la figura 5.7 podem observar
l’esquema seguit per a la programació d’aquest algoritme.

(5.8)
La classificació entre sons sords i sonors s’ha fet a partir de la tècnica del creuament per
zeros i l’energia de la trama. El motiu d’aquesta tria és perquè el creuament per zeros és un
bon indicador de la freqüència a la que l’energia està concentrada a l’espectre del senyal.
Els sons sonors, com s’ha explicat amb anterioritat, són produïts per una excitació del
tracte vocal modelada com un flux periòdic d’aire a la glotis i per aquest motiu acostuma a
tenir un valor molt baix de creuaments per zero. Els sons sords, en canvi, al ser modelats
com un flux turbulent d’aire (soroll) mostren un creuament per zero superior.

Figura 5.7. Esquema eixamplament de l’envolupant amb lineal mapping
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L’energia de la trama d’àudio és un altre paràmetre per a classificar si la trama és sorda o
sonora. El sons sonors de la parla presenten una energia més elevada degut a la seva
periodicitat, mentre que els sons sords presenten una energia més baixa. A la figura 5.8
podem observar l’esquema per a la classificació d’una trama en sorda o sonora. Per a la
classificació, agafem el senyal d’entrada i el subdividim en trames, tot aplicant una finestra
de Hamming. Llavors es calcula l’energia i els creuaments per zero que presenta aquella
trama per a que pugui ser classificada en trama sonora, sorda o si no està clar a quin grup
pertany.

Figura 5.8. Esquema classificació d’una trama en sorda o sonora
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6.

RESULTATS OBTINGUTS

6.1.

Resultats de l’algoritme no basat en el model font-filtre

A les següents figures podem observar els resultats de la teoria explicada al punt 3 sobre
els sistemes d’extensió de l’ample de banda fent ús d’algoritmes no basats en el model
font-filtre. Ja que no és possible “escriure el que sona”, el que presento són els
espectrogrames dels dos senyals (senyal original i senyal amb la banda estesa
artificialment) i una mostra de la diferència de les transformades de Fourier tants dels dos
senyals descrits i del senyal simplement interpolat. Per a l’estudi de l’algoritme, s’ha fet
servir un senyal de veu masculina d’un sol canal amb una freqüència de mostreig de 8 kHz.
A la figura 6.1, podem observar que el senyal original només té informació fins a gairebé 4
kHz, fet ja esperat i normal ja que la freqüència de mostreig és 8 kHz i la gravació no
presentava cap mena d’aliasing (tal i com indica el teorema de Nyquist).

Figura 6.1. Espectrograma del senyal original

Veiem perfectament com la majoria de la energia es presenta a les baixes freqüències dels
sons sonors, amb presència també d’energia als seus harmònics (són els pics que es
veurien al visualitzar el seu formant). Aquests harmònics es troben a múltiples de la
freqüència fonamental que presenta l’home de la gravació utilitzada (també anomenada
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“pitch”). Observem també que els sons sords presenten una alta presència d’informació a
les freqüències més altes.
Seguint el model descrit, interpolem el senyal d’entrada visualitzat a la figura anterior i el
filtrem amb un filtre de freqüència de tall de 7,2 kHz. A la figura 6.2 veiem clarament les
rèpliques en freqüència que produeix la interpolació i el resultat freqüencial a posteriori del
filtre. Els resultats que es mostren a continuació corresponen a haver interpolat amb n=2,
és a dir, només introduint un zero entre mostra i mostra del senyal original. Per això tenim
el doble de mostres menys 1 al senyal de sortida.

Figura 6.2. Ressolució en freqüència dels senyals original (1),
interpolat (2) i filtrat (3)

Tot seguit observem a la figura 6.3 el resultat de tot l’algoritme. Podem comprovar com ara
tenim senyal fins a gairebé els 8000 Hz, ja que ara tenim una freqüència de mostreig de 16
kHz. Si ens fixem amb una mica de detenció, podem observar com la informació que tenim
ara entre 4000 i 8000 Hz és una rèplica del que tenim a baixa freqüència. Auditivament,
s’aprecia una millora auditiva en quant a la claredat del missatge. L’únic inconvenient és
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que la naturalitat de la veu resultant no és del tot agradable: es nota perfectament que es
tracte d’un so artificialment modificat.

Figura 6.3. Espectrograma del senyal resultant de banda ampla

6.2.

Resultats de l’algoritme basat en el model font-filtre

Com ja bé hem comentat anteriorment, per a l’extensió de l’ample de banda mitjançant
metodologia basada en el model font-filtre, s’ha hagut d’expandir paral·lelament el senyal
d’excitació i l’envolupant espectral.
A continuació observem els espectrogrames del senyal d’excitació de banda estreta i de
banda ampla, juntament amb els passos previs al resultat final. A la figura 6.4 podem
observar les components freqüencials que ha de presentar un senyal de banda estreta, és
a dir, amb informació freqüencial útil només fins als 4000 Hz. Posteriorment, aquest senyal
s’ha modulat amb un cosinus de freqüència portadora de 4 kHz, de manera que obtenim
una rèplica entre els 4000 i 8000 Hz i la banda base ens queda girada (tal i com podem
observar a la figura 6.5).
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Figura 6.4. Espectrograma del senyal d’excitació del senyal de banda estreta

Figura 6.5. Espectrograma del senyal d’excitació del senyal de banda estreta modulat

Com s’ha explicat al punt 5.1.1, el que realment volem és una rèplica a la banda estesa
però que la banda base es mantingui igual, de manera que filtrem el senyal resultant amb
un filtre de Buttterworth d’ordre 7 amb freqüències de pas entre els 4000 i els 8000 Hz. Així
obtenim el resultat mostrat a la figura 6.6.

Figura 6.6. Espectrograma del senyal d’excitació del senyal de banda estreta modulat i filtrat
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Per acabar aquest mòdul, s’han sumat els dos senyals filtrats i obtenim l’espectrograma
següent (figura 6.7) corresponent al senyal de banda ampla artificial.

Figura 6.7. Espectrograma del senyal d’excitació del senyal de banda ampla resultant

Obtenim un espectre on la banda-base del senyal d’entrada es manté transparent si el límit
de la banda del senyal banda-base és inferior a fc/2. És per això que aquest mètode
s’utilitza molt sovint en algoritmes d’extensió d’ample de banda. Enfocaments similars es
poden trobar en còdecs de senyals banda-base tal com en GSM full-rate speech còdec.
Tot i això, l’ús de l’spectral folding presenta alguns errors sistemàtics. Ja que la freqüència
fonamental de la veu (pitch) no es té en compte, l’estructura discreta que es reprodueix a la
banda de freqüència estesa no és compensable durant els sons sonors (les components de
freqüència discreta no es col·loquen correctament en múltiples sencers de la freqüència
fonamental, el que resulta en un so metàl·lic o “ringing” del senyal de veu millorat. A més, la
posició de la banda de freqüència estesa és invariablement determinada per la velocitat de
mostreig i els límits de la banda del senyal d’entrada. En general, un buit espectral es crea
entre el rang de freqüències que en telefonia correspon aproximadament als 3,4 kHz i 4,6
kHz (en el meu cas, no s’aprecia en excés ja que el nostre senyal d’estudi té informació útil
fins als 3800 Hz).

Un cop eixamplat el senyal d’excitació, s’ha eixamplat l’envolupant espectral. A la figura 6.8
podem observar un exemple de l’envolupant espectral d’una de les trames del senyal de
banda estreta juntament amb l’envolupant de la mateixa trama amb l’envolupant estès.
Podem observar com la baixa freqüència ha esdevingut pràcticament idèntica i ha aparegut
més informació a partir de la segona meitat de les mostres corresponent a les freqüències
entre 4000 i 8000 Hz.
Per a calcular les matrius Wv i Wu, el que finalment s’ha aplicat és una mitja dels
coeficients Cepstrum de cada trama sonora i sorda per separat, obtenint així un vector
Cepstrum sonor i un vector Cepstrum sord amitjanat. El motiu d’aquesta implementació ha
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estat per a que les dimensions de la matriu es mantinguin compensades amb la dimensió
dels vectors Cepstrum de cada trama i puguin ser multiplicats. El resultat obtingut ha estat
millor i que si fem una mitja de la matriu que obtindríem per a cada trama. També es va
estudiar l’opció de concatenar tots els vectors Cepstrum de les trames sonores i sordes per
separat, obtenint un vector molt més llarg (de l’ordre de 3000x1), però la matriu resultant
resultava impossible de comprimir correctament per a ser tractada trama a trama.

Figura 6.8. Comparativa entre l’envolupant del senyal de banda estreta amb el de banda
ampla de la trama 3 del senyal.

El resultat final d’ajuntar aquests dos conceptes és el que trobem a continuació. A la figura
6.9 es mostra el senyal original de banda estreta. Tot seguit, a la figura 6.10 observem el
senyal de banda ampla resultant del procés d’extensió d’ample de banda.

Figura 6.9. Espectrograma del senyal original de banda estreta
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Figura 6.10. Espectrograma del senyal de banda ampla estimada

Si ens fixem en l’espectrograma de la figura 6.10 podem observar l’alta freqüència
estimada amb el nostre algoritme. La forma d’ona del senyal es manté pràcticament
idèntica a la original de banda estreta tot i haver afegit els nous components, de manera
que no afecta l’enteniment de la gravació. Cal observar que en algunes trames sordes, la
presència d’energia a la banda eixamplada no és tant notòria com a les trames sonores o
en altres trames sordes, però tot i així notem auditivament la diferència. Per tal d’eliminar
petits sorolls que es creen al voltant de la meitat de la freqüència de mostreig (és a dir, prop
dels 8 kHz), el senyal s’ha filtrat amb un filtre passa-baixes el·líptic amb freqüència de tall
7,2 kHz.
Un dels problemes que auditivament es notaven amb aquest algoritme és l’aparició
d’alguns “clicks” esporàdics al llarg de la reproducció del senyal de banda ampla. La
potència d’aquests sorolls era minúscula envers la del senyal, però si que s’escoltaven de
fons. A la figura 6.11, s’ha fet una ampliació de la forma d’ona del senyal per tal de detectar
aquests “clicks”. Mitjançant uns canvis en l’algoritme del càlcul dels coeficients ai(n) de
cada trama, aquest problema s’ha solucionat.

Figura 6.11. Zoom dels sorolls que s’escolten a la gravació

Finalment, l’algoritme també s’ha testejat amb gravacions femenines. A continuació veiem
un exemple del senyal resultant (figura 6.12). La gravació correspon al mateix segment de
veu però reproduït per una dona, amb freqüència de mostreig de 16 kHz. Auditivament
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s’aprecia també una millora qualitativa, però en quant a la intel·ligibilitat, no és tant bona
com en el cas de l’home. Es nota com si la dona no separés del tot bé la llegua al formar
els diferents sons, sona una mica més barrejat. Tot i aquest fenomen, que d’altra banda ja
era d’esperar que podia passar amb la veu femenina, el resultat és força satisfactori.

Figura 6.12. Espectrograma del senyal de banda estreta i de banda ampla artificial de veu
femenina

6.3.

Comparativa entre els algoritmes

Per tal d’avaluar les diferències entre els diferents algoritmes és necessari dur a terme un
seguit de mesures. D’una banda trobem les mesures objectives, com per exemple la
mesura de distàncies entre el senyal original de banda estreta i el senyal de banda ampla.
Aquestes mesures poden ser quantificades en termes objectius directes.
D’altra banda trobem les mesures subjectives. La realització de tests auditius resulta la
prova més fiable per a l’avaluació de l’extensió de l’ample de banda de senyals d’àudio.
Existeixen moltes variants de proves auditives, se n’han publicat una gran varietat amb
diferents enfocaments i optimitzats segons la finalitat dels senyals. Un d’aquests mètodes
és el comparison mean opinions scores (CMOS), és a dir, nota mitja d’opinió sobre les
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comparacions, del qual la International Telecomunication Union (ITU) ha publicat diferents
standards.

6.3.1. Mesures de distància objectives
La mesura objectiva que s’ha realitzat en aquest treball ha sigut l’anomenada distància
Itakura. La mesura Itakura consisteix en la diferència entre l’espectre original i l’espectre
aproximat. Va ser proposada per Fumitada Itakura i Shuzo Saito durant la dècada dels
1970 quan treballaven a la NTT (Nippone Telegraph and Telephone). Aquesta distància es
defineix com es mostra a (6.1). Es tracta d’una divergència Bregmant i no pas d’una
mètrica ja que no és simètrica i no compleix amb la desigualtat del triangle.

(6.1)
Els resultats que s’han obtingut d’aquesta mesura en funció dels diferents ordres del model
LPC analitzats es mostren a la taula 6.1.
Ordre

Distància Itakura

8

3,161

10

2,403

12

2,384

14

2,249

16

2,233

20

2,204
Taula 6.1. Resultats distància Itakura

6.3.2. Mesures de distància subjectives
Per tal de comparar de manera subjectiva els algoritmes tractats en aquest treball, s’ha
format un grup d’oients no entrenats per tal de fer la comparació el més fiable possible.
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S’han triat un total de 25 persones de diferent edat i gènere per a participar al test CMOS.
Han estat triats segons les condicions que ens descriu la ITU:
a) No han d’haver participat directament en treballs relatius a la avaluació de la qualitat
de transmissió dels circuits telefònics o feines similars com la descodificació de
senyals.
b) No han d’haver participat en ninguna prova subjectiva en els últims sis mesos ni en
cap prova de conversació en els últims dotze mesos.
Un cop triats, els participants han de comparar la qualitat dels dos senyals de banda
eixamplada amb el senyal de banda estreta original (per separat) i han de puntuar la
diferència amb un dels set valors de la
taula 6.1. Això ho fem per a les dues
versions de sistemes d’extensió d’ample
de banda. En aquest cas A faria
referència

al

senyal

de

banda

eixamplada i B al senyal de banda
estreta.
També se’ls ha preguntat quina de les
dues versions prefereixen sense la
possibilitat de que triïn una opció neutra
on ambdues opcions són iguals

Taula 6.2. Condicions del test CMOS de 7 nivells

Per intentar concloure si el fet de conèixer l’idioma en que es parla a la gravació
influenciarà als resultats del test CMOS, s’han realitzat dues proves auditives, una amb el
senyal amb el que s’ha treballat principalment en aquest projecte en idioma alemany i una
altra en castellà.
A continuació podem observar els resultats del test auditiu amb el senyal en alemany (el
test s’ha fet a persones que no entenien l’idioma alemany). A la figura 6.13 podem observar
els resultats del test comparant l’algoritme nonmodel-based amb el senyal original de
banda estreta i els resultats del test comparant l’algoritme model-based amb el senyal
original de banda estreta. Finalment a la figura 6.14 veiem quin és l’algoritme triat pels
oients com a algoritme amb millors resultats.
Analitzant els gràfics, veiem com clarament l’algoritme basat en el model font-filtre té una
major acceptació per a la gent que no pas el que no està basat en el model. Amb el gràfic
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de la figura 6.13 podem deduir que les freqüències creades amb la interpolació no són pas
una bona aproximació a les freqüències reals que tindria el senyal de banda ampla original.
Com hem vist anteriorment a l’espectrograma, la distribució d’energia al llarg de la banda
ampla no és convincent auditivament (tot i això, força gent ha puntuat positivament la
millora acústica amb aquest algoritme, fet que no esperava prèviament a la realització del
test). Per altra banda, el resultat obtingut al comparar el senyal de banda estreta amb
l’eixamplat amb l’algoritme basat en model ha sigut totalment clar. La gent ha valorat molt
positivament la millora auditiva amb aquest algoritme (més del 88% dels oients l’han
preferit envers l’altre) i això és degut a que aquesta alta freqüència és més natural respecte
a la que seria original (tot i seguir sent clarament artificial).

Figura 6.13. Resultats del test CMOS en alemany

Figura 6.14. Algoritme que prefereixen els oients en alemany
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A continuació, a la figura 6.15 es presenta la mateixa comparativa que abans però amb el
senyal de veu en castellà (el test s’ha fet a gent que entenia l’idioma castellà) i a la 6.16 la
decisió que triarien entre ambdues:

Figura 6.15. Resultats del test CMOS en castellà

Analitzant aquests nous resultats, podem concloure que si l’idioma és conegut, l’algoritme
té una major acceptació entre els oients, sobretot en el cas de l’algoritme basat en el model
font-filtre. Tot i que l’algoritme no basat en el model font filtre segueix tenint més adeptes
amb puntuacions negatives, ara n’hi ha més que han votat positivament aquest. En quant al
model font-filtre veiem com s’ha incrementat la quantitat de gent que ha votat positivament
la millora auditiva en aplicar l’eixamplament de l’ample de banda amb aquesta tècnica, tot i
que la diferència tampoc és molt significativa (la informació afegida al senyal original
suposadament no millora la intel·ligibilitat, ja que aquesta la trobàvem a la baixa freqüència
i aquesta no ha estat modificada). Respecte al test anterior, ara un 92% dels enquestats
han decidit que prefereixen el model font-filtre per a l’eixamplament de l’ample de banda
envers l’altre (observar figura 6.16).
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Figura 6.16. Algoritme que prefereixen els oients amb el senyal en castellà

Per finalitzar aquest treball, s’ha realitzat un últim test auditiu on s’ha demanat a la gent que
comparessin la gravació original en banda estreta amb la original en banda ampla.
L’objectiu d’aquesta última prova era comprovar si realment la gent valorava (positiva o
negativament) la diferència entre ells. La prova s’ha realitzat amb dos grups de persones
diferents, un d’oients espanyols amb el senyal d’àudio en castellà i un altre d’oients
alemanys amb l’enregistrament en la llegua alemanya. El resultat el podem observar a la
figura 6.17. Tot i que a priori s’esperava que una gran majoria valorés amb +3 (sentint molt
millor la banda ampla que l’estreta), s’ha comprovat que no només s’ha repartit molt la
varietat de resultats i que fins i tot, alguns oients preferien la banda estreta enfront la banda
ampla.

Figura 6.17. Comparativa amb els senyals originals de banda estreta i ampla en castellà
(esquerra) i alemany (dreta)
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7.

PRESSUPOST

Degut a que aquest projecte ha esdevingut només en una tesi de software, el pressupost
es limita al preu d’un ordinador amb uns mínims requisits, el programari necessari (en
aquest cas, MATLAB 2013b) i del sou del becari que hi treballa.
Un ordinador adient per als càlculs que requereix el projecte es pot trobar per
aproximadament 600 o 700 euros.
El preu del programari MATLAB 2013b varia en funció de la quantitat de toolboxes que es
pretenen adquirir. La versió professional de MATLAB 2013b podria ascendir a més de
18,000 €, tenint en compte que només l’intèrpret i les funcions bàsiques costen
aproximadament 2500 €, l’Optimization Toolkit que conté fsolve val 1150 €, l’Statistics
Toolkit val 1000 €, Simulink val 3500 €, etc. També existeixen versions més reduïdes o
d’estudiant a preus molt més reduïts.
En quant al sou d’un becari que implementi els algoritmes, suposant que treballa 5 hores
per dia laborable a 8 €/hora, amb 23 dies laborables al mes, durant 4 mesos, surt un total
de:

(

)
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8.

CONCLUSIONS I FUTUR DESENVOLUPAMENT

En aquest treball s’ha estudiat els resultats d’alguns mètodes d’extensió d’ample de banda
de senyals de banda estreta de telefonia. El primer algoritme implementat no feia ús del
model font-filtre que simula el tracte vocal, de manera que els resultats deixaven una mica
que desitjar. És obvi que es noten les noves components d’altra freqüència, però li donen
un caire massa artificial al senyal de sortida.
El segon algoritme sí que feia ús del model font-filtre, per tant, la implementació d’aquest
ha estat subdividida en dues tasques. La primera consistia en l’extensió del senyal
d’excitació. El primer pas consistia en obtenir el senyal d’excitació del senyal de banda
estreta per cada trama de senyal en estudi. Un cop obtinguda, s’han aplicat diferents
tècniques de modulació i processat lineal per a expandir-lo fins els 8000 Hz
aproximadament. La segona tasca consistia en l’eixamplament de l’envolupant espectral.
Aquesta tasca ha estat la més complicada de resoldre i s’ha implementat fent ús del model
Linear Mapping.
Com hem pogut veure als resultats, no obtenim una qualitat tant bona com la que resultaria
de la parla codificada en banda ampla. El so és més artificial i metàl·lic, però obtenim una
millora significativa del senyal. Podem concloure que en el cas d’haver de fer ús d’un
algoritme d’extensió de l’ample de banda, farem servir un algoritme basat en el model fontfiltre, ja que els resultats obtinguts són molt millors i més pròxims al senyal de banda ampla
que no pas qualsevol altre tipus d’algoritme que no faci servir aquesta metodologia. L’ordre
del model AR ha estat analitzat i podem concloure que l’ordre adient seria 20, ja que fins a
20 anem obtenint una millora notòria dels resultats però a partir de 20 es satura i la millora
és insuficient envers la complexitat computacional que exigim a la maquinària.
D’altra banda, val a dir que la metodologia d’extensió d’ample de banda pot competir amb
la codificació en banda ampla de senyals, ja que també és aplicable a eixamplar senyals de
banda ampla (Per exemple, senyals amb ample de banda de fins a 7 kHz, augmentar fins
als 12 o 16 kHz (d’acord amb l’estàndard G.722 17).
També, ja que tal i com s’ha plantejat a l’inici del treball, la metodologia de l’augment de
l’ample de banda no afecta a les xarxes de telefonia que tenim avui dia, és un camp que
segur que s’anirà investigant durant anys i augmentarà el desenvolupament de productes
que permetin la millora de qualitat d’aquesta manera.
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Un cop finalitzat el treball, un futur desenvolupament dins de l’àmbit seria estudiar altres
tècniques d’extensió d’ample de banda (principalment, altres tècniques per a expandir
l’envolupant espectral dels senyals de banda estreta més complexes o amb més requisits,
com per exemple ho podria ser fent ús de xarxes neuronals, models basats en GMM o que
fan ús de Codebooks) i poder dur a terme una comparació amb el Linear mapping
desenvolupat en aquest treball. També, l’aplicació pràctica d’aquests algoritmes en un
dispositiu telefònic a temps real.
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GLOSSARI
NB: Narrow Band. Banda estreta
BB: Broad Band. Banda ampla.
BWE: Bandwidth Extension. Extensió de l’ample de banda
VoIP: Voice over IP. Veu sobre el protocol d’internet
ISDN: Integrated Service Digital Network. Xarxa digital de serveis integrats
GSM: Global System for Mobile Communication. Sistema global per a comunicacions
mòbils.
ZCR: Zero Crossing Rate. Creuament per Zero
GMM: Gaussian mixture model. Model mixte gaussià.
CMOS: Comparison Mean Opinions Scores. Nota mitja d’opinió sobre les comparacions,
ITU: International Telecomunication Union. Unió internacional de telecomunicacions.
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ANNEX 1: PROPOSAL AND WORKPLAN

A continuació es presenta el Proposal and Workplan d’aquest Treball de fi de grau.
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1. PROJECT OVERVIEW AND GOALS
The project is carried out at the Institute of Telecommunications of the Technische
Universität Wien, with the advice of Gerhard Doblinger.

The purpose of this project is to investigate and compare some techniques for bandwidth
extension using informal listening tests. Implementation and testing will be carried out with
MATLAB. In addition, the most promising algorithm will be devised for real-time operation on a
modern floating point DSP.

The main project goals are:
1. - Implement different bandwidth extension techniques.
2. - Compare them using listening tests
3. - Devise the most promising algorithm for a real-time operation on a modern floating
poing DSP.
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2. PROJECT BACKGROUND
This project is started from the scratch and it is independent, it is not performed in the
framework of the department or company research or development project. The main project
ideas were provided by the supervisor. These ideas are to implement some techniques for
bandwidth extension and compare those using listening tests (the implementation and testing
will be carried out with MATLAB). In addition, the most promising algorithm will be devised for
real-time operation on a modern floating point DSP.
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3. PROJECT REQUIREMENTS AND SPECIFICATIONS
Project requirements:
-

Implement different algorithms of audio bandwidth extension

-

Devise the most promising algorithm for a real-time operation on a modern floating
point DSP

Project specifications:
-

Comparison between different algorithms of audio bandwidth extension

-

Application of the most promising algorithm for a real-time operation on a modern
floating point DSP

70

EXTENSIÓ DE L’AMPLE DE BANDA DE
SENYALS DE VEU DE BANDA ESTRETA

4. WORK PLAN
4.1.

Work Breakdown Structure
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4.2.

Work Packages, Tasks and Milestones

Work Packages: (copy the box if there are multiple Work Packages)

Project: Documentation

WP ref: 1

Major constituent: Documentation

Sheet 1 of 3

Short description:
Planned start date: 01/10/2013
Carry out all documents needed in order to present the Planned end date: 02/02/2014
project to subject responsible
Start event: 01/10/2013
End event: 02/02/2014

Internal task T1:
Deliverables:
Dates:
Investigate about audio bandwidth extension (past, present
and future of the topic
Documentation This work
package is
Internal task T2:
independent
Prepare the templates to begin to work and fit Time Plan
from the others
Internal task T3:
Prepare the Proposal and Workplan document
Internal task T4:
Prepare the Project Critical Review document
Internal task T5:
Prepare the Final Report document

Project: Algorithm implementation using MATLAB

WP ref: 2

Major constituent: Software

Sheet 2 of 3

Short description:
Planned start date: 16/10/2013
Implementation of different algorithms for comparing them Planned end date: 23/12/2013
using listening tests.
Start event: 16/10/2013
End event: 23/12/2013
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Internal task T1:
Deliverables:
Simple audio processing with MATLAB for being familiar with
different parameters and characteristics.
Spectrograms
of the
Internal task T2:
bandwidth
Implement nonmodeled-based algorithm for audio bandwidth extension
extension
signals

Dates:

Internal task T3:
Implement modeled-based algorithms for audio bandwidth
extension

Project: Devise on DSP

WP ref: 3

Major constituent: Hardware

Sheet 3 of 3

Short description:
Planned start date: 08/01/2014
Devise the most promising algorithm for real-time operation Planned end date: 31/01/2014
on a modern floating point DSP
Start event: 08/01/2014
End event: 31/01/2014

Internal task T1:
Choose the most promising algorithm
Internal task T2:
Devise on a floating point DSP

Deliverables:
Algorithm
devised on
DSP

Dates:

a

Milestones
WP#
1

Task#
1

Short title
Investigation

1
1
1
1
2

2
3
4
5
1

Timeplan
Proposal and Workplan
Critical Review
Final Report
Basics audio processing

Milestone / deliverable
Previous chosen books
and papers read
Proposal timeplan done
Document done
Document done
Document done
Knowledge improved

Date (week)
01/10/2013 (1)
10/10/2013 (2)
10/10/2013 (2)
01/12/2013 (9)
02/02/2014 (18)
10/10/2013 (2)
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2
2
3
3

2
3
1
2

Nonmodeled-based algorithms
Modeled-based algorithms
Choose best algorithm
Devise on DSP

Algorithm done
Algorithm done
Best algorithm chosen
Implementation done

4.3.

Time Plan (Gantt diagram)

4.4.

4.4. Meeting and communication plan

-

14/10/2013 (3)
01/11/2013 (5)
15/12/2013 (11)
08/01/2014 (15)

Planned meetings with the supervisor:

Meeting

Date

Project Proposal and WorkPlan approval

01 / 11 / 2013

Presently meeting (Vienna tutor)

14 / 09 / 2013

Presently meeting (Vienna tutor)

15 / 10 / 2013

Presently meeting (Vienna tutor)

28 / 11 / 2013

Critical Review (midterm)

01 / 12 / 2013

Final Review

25 / 01 / 2014

Several online meetings will be done every 15 days with Josep Salavedra i Molí (Barcelona
tutor) to inform how is going the project and to ask questions if I’ll have problems and doubts.
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5. GENERIC SKILLS
The following generic skills will be promoted and assessed during the development of the
project:
(mark at least three, being GS4 one of them)
#

Generic Skill

Assessed

1

Innovation and entrepreneurship

2

Societal and environmental context

3

Communication in a foreign language

X

4

Oral and written communication

X

5

Teamwork

6

Survey of information resources

7

Autonomous learning

8

Ability to identify, formulate and solve engineering problems

X
X

9

Ability to Conceive, Design, Implement and Operate complex systems in
the ICT context

10

Experimental behaviour and ability to manage instruments
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ANNEX 2: CRITICAL REVIEW

A continuació es presenta el Critical Review d’aquest Treball de fi de grau.
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Bandwidth extension of
narrowband speech
Miquel Expósito Pérez

Project Critical Review
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1. General comments about the work progress

1.1. Incidences

There have been no incidences.

1.2. Work Plan modifications

The work plan has been modified because the complexity of the first part of the project.
The hardward part will be another independent project for another student next year.
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2. Updated work plan

2.1.

Updated Work Packages, Tasks and Milestones

Work Packages: (copy and fill the box for every WP)

Project: Documentation

WP ref: 1

Major constituent: Documentation

Sheet 1 of 2

Short description:

Planned start date: 01/10/2013

Carry out all documents needed in order to present the Planned end date: 02/02/2014
project to subject responsible

Start event: 01/10/2013
End event: 02/02/2014

Internal task T1:
Study of the State-of-the-Art corresponding to audio
bandwidth extension (past, present and future of the topic)
Internal task T2:

Deliverables:

Dates:

Documentation This work
package is
independent
from the others

Prepare the templates to begin to work and fit Time Plan

Internal task T3:
Prepare the Proposal and Workplan document
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Internal task T4:
Prepare the Project Critical Review document
Internal task T5:
Prepare the Final Report document

Project: Algorithm implementation using MATLAB

WP ref: 2

Major constituent: Software

Sheet 2 of 2

Short description:

Planned start date: 16/10/2013

Implementation of different algorithms for comparing them Planned end date: 23/12/2013
using listening tests.

Start event: 16/10/2013
End event: 30/01/2014

Internal task T1:

Deliverables:

Dates:

Simple audio processing with MATLAB for being familiar
with different parameters and characteristics.
Internal task T2:
Implement nonmodeled-based
bandwidth extension

algorithm

for

Spectrograms
of the
bandwidth
extension
audio signals

Internal task T3:
Implement modeled-based algorithms for audio bandwidth
extension
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Milestones

WP# Task#

Short title

Milestone / deliverable

Date (week)

1

1

Investigation

Previous chosen books
and papers read

01/10/2013 (1)

1

2

Timeplan

Proposal timeplan done

10/10/2013 (2)

1

3

Proposal and Workplan

Document done

10/10/2013 (2)

1

4

Critical Review

Document done

01/12/2013 (9)

1

5

Final Report

Document done

02/02/2014 (18)

2

1

Basics audio processing

Knowledge improved

10/10/2013 (2)

2

2

Nonmodeled-based algorithms

Algorithm done

14/10/2013 (3)

2

3

Modeled-based algorithms

Algorithm done

01/11/2013 (5)

3

1

Choose best algorithm

Best algorithm chosen

27/01/2014 (18)

a.

Updated Time Plan (Gantt diagram)
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