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Abstract 
The need for pitch detection tools robust enough to work in noisy environments has increased in the last years because of the new 
voice coding and voice recognition and conversion systems. In this work a detection algorithm is presented, based on cepstral 
coefficients combined with a Viterbi algorithm, remaining robust in adverse conditions. The algorithm has been evaluated with a 
specific database, and performance compared with other widely used algorithms. 

Laburpena 
Ahotsaren pitch-aren balioa (tonua, F0 balioa) inguru zaratatsuetan aurkitzeko tresnen beharra areagotu da asken aldian, ahotsaren 
kodeketa, ezagutza, edo konbertsioa egiten duten sistema berriak direla eta.Lan honetan inguru zaratatsuetan sendoa den detekzio 
algoritmoa aurkezten da. Cepstrum koefizienteak eta Viterbiren algoritmoa erabiltzen duena. Algoritmo hau horretarako prestatutako 
datu-base batekin ebaluatu da. Eta lortutako emaitzak beste algoritmo batzuekin parekatuz aurkezten dira. 
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1. Sarrera 

F0ren detekzioa eta markatzea ahotsaren ikerketaren 
hasieratik izan dira behar garrantzitsuak. F0ren kalkulua 
beti izan da ezinbestekoa intonazioaren ikerketarako eta 
agertu diren aplikazio berriek, emozioen ezagutza 
(Navas eta beste, 2005), tonu bidezko hizkuntzen 
ezagutza (Huang eta Seide, 2000), ahots bihurketa (Ney 
eta beste, 2004), hizlariaren ezagutza (Kim eta beste, 
2004) edo ziurtatzea (Luengo eta beste, 2006), pitcharen 
detekzio eta markatze sistema sendoen beharra berpiztu 
dute. Grabazio geletatik kanpo, inguru zaratatsuagoetan 
lortutako seinaleekin lan egiteko gai diren sistemen 
beharra batez ere. 

Honekin buruan ECESSeko (European Center of 
Excellence on Speech Síntesis, www.ecess.eu) lan talde 
batek F0ren detekziorako algoritmoen ebaluaketa 
kanpaina bultzatu zuen bere kideen artean. Horretarako 
ahots datu-base bat prestatu zen, eskuz markatu eta 
begiztatua (Kotnik eta beste, 2006). Gure taldeak 
ebaluaketa honetan parte hartu zuen pitch detekziorako 
geneukan algoritmoaren bertsio hobetuarekin. Emaitzak 
ECESSen batzarrean aurkeztu ziren Maribor-en 
(Eslovenia) 2006ko uztailaren 5ean. 

Pitch detekziorako modulu hau da artikulu honetan 
aurkezten dena. Hurrengo atalean modulu hau osatzen 
duten blokeak zehazki azaltzen dira. Ondoren 
ebaluaketaren ezaugarriak deskribatu eta lortutako 
emaitzak azaltzen dira, emaitza hauek argitaratutako  

 
 
 
beste algoritmo batzuen emaitzekin konparatuz. 
Artikuluaren bukaeran emaitzak laburbildu eta egin 
daitezkeen hobekuntzak aipatzen dira. 

2. Pitch-a antzemateko modulua 

Pitch-a antzemateko moduluak ahots seinalearen 
une bakoitzeko tonuaren balioak aurkitzen ditu, 
tonuaren eboluzioaren kurbaren puntuak sortuz. Kurba 
hau lortzeko cepstrum koefizienteen balioetan 
oinarritutako algoritmoa erabiltzen da, beraien artean 
Viterbi algoritmoaren bidez aukeratuz. 

Horrela lortutako kurba, seinale tarte bakoitzaren 
ahosdun edo ahoskabe izatearen informazioarekin, 
bloke leuntzailean post-prozesatzen da. 

Tonua antzemateko moduluaren egitura 1.irudian 
agertzen da. Moduluak behar duen sarrera bakarra ahots 
seinalea da. Hau abantaila handia da, edozein seinale 
ezezagunaren kurbak lortzea ahalbidetzen duelako, 
beste sistema batzuk behar duten aurre-prozesaketa 
gabe (segmentazio fonetiko lortzeko adibidez). 
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1. Irudia: Pitch-a antzemateko moduluaren bloke 
adierazpena. 

Algoritmoaren emaitza erabiltzaileak ezarritako 
lagintze maiztasunean pitch-aren balioak dituen 
fitxategi da, PCM formatuan. Balioa hauek lortzeko 
pausu zehatzak ondoren zehazten dira. 

2.1. Lehiokatzea 

Seinalearen unez-uneko periodikotasun edo ez 
periodikotasunaren azterketa seinalearen tarte 
esanguratsuan egin behar da. Seinalea periodikotasuna 
antzemateko nahiko luzea den baina denbora 
bereizmena ez galtzeko besteko laburra den tartea  
hartuta lehiokatu behar da. 

Periodikotasuna ondo antzeman ahal izateko leihoak 
pitch periodo bi hartu behar ditu gutxienez. Espero 
daiteken pitch baxuena parametro batean finkatu eta 
horri dagokion bi periodotako luzera izango du leihoak 
analisi guztian. 

Leihoa Hamming motakoa da, ertzak moteltzen 
dituena, beraz luzera efektiboa pitch periodo bi baino 
txikiagoa da. 

2.2. Ahosdun/ahoskabe zehaztapena 

Ahots tarte bat ahosduna edo ahoskabea den 
zehazteko bere potentzia eta zerotik egiten dituen 
gurutzapenen (Zero Crossing Rate, ZCR) arteko 
erlazioa kalkulatuz egiten da. Alde batetik ahots 
tartearen potentzia kalkulatzen da, formula honen bidez: 

 

 

 

Non x[i] seinale tarte leihokatuaren N laginak diren. 

 ZCR normalizatua seinalea zerotik pasatzen den 
aldiak zenbatu eta seinale tartearen lagin kopuruaz 
zatituz lortzen da. 

P eta ZCR zatituz ahosdun/ahoskabe ezaugarriaren 
neurketa independente biak indartzen dira. Alde batetik 
seinale ahoskabeak ahosdunak baino goi frekuentzia 
gehiago eta ondorioz ZCR handiagoa daukate. Aldiz 

potentzia txikiagoa izan ohi da soinu ahoskabeetan. 
Ondorioz seinale tarte ahoskabeetan P/ZCR ratioa txikia 
izango da eta ahosdunetan asko handiagoa. 

2.3. Cepstrum koefizienteen kalkulua 

Seinale tartearen F0 balioa kalkulatzeko lehen 
pausua bere cepstrum koefizienteak kalkulatzea da. 
Cepstrum-ak seinalearen Fourier transformatuan 
logaritmoak hartu eta gero alderantzizko transformatua 
eginez lortzen dira: 

 

Pitch balioak fisiologikoki mugatuak daudenez ez 
dago zertan kalkulatu behar cepstrum koefiziente 
guztiak. Horregatik hasieran tonua egongo den fmin 

gutxieneko frekuentzia eta fmax frekuentzia 
maximoaren tartea kalkulatzen da eta koefizienteen 
maximoak tarte horretan bakarrik bilatuko dira. 

Hurrengo pausua koefiziente multzo horretako 
maximoak bilatzea da. Horretarako koefiziente guztiak 
batezbesteko balioarekin normalizatzen dira: 

 

Aurkitutako M koefiziente handienak hurrengo 
blokera, Viterbi-ren algoritmora, eramango dira honek 
aukeratu dezan. Beste koefiziente bat gehitzen da ere, 

“ez-frekuentzia”, seinale tarte hori ahoskabea dela 
adierazi ahal izateko. 

2.4. Viterbi-ren algoritmoa 

M+1  balio hautagaiak seinalea osatzen duten tarte 
guztietarako kalkulatu ondoren pitch kurba onena 
ematen dutenak aukeratu behar dira. Hau Viterbi-ren 
algoritmoaren bidez egiten da, kostu funtzio biren 
batuketa minimizatzen duten balioak aukeratzean 
datzana: kostu lokala (balio bat beragatik aukeratzearen 
kostua) eta trantsizio kostua (balio bat aurreko seinale 
tartean aukeratutako balioa kontutan izanik 
aukeratzearen kostua). 

Kostu lokala osagai birekin definitzen da. Lehen 
osagaiak F0ren balioa gehienetan cepstrum koefiziente 
altuenarekin lotuta dagoela kontutan izango du. 

Kostu lokalaren bigarren osagaiak seinale tartea 
ahosduna bada cepstrum balioak batezbesteko cepstrum 
balioa baino neurri batean handiagoa izan behar dela 
kontutan hartzen du. 

Trantsizio kostua ere termino bik osatzen dute. 
Lehen terminoak pitch kurba, tarte ahosdunetan, jarraia 
eta bapateko jauzi gabekoa denaren irizpidea dauka. 
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Aldaketa azkarregiak okerreko frekuentzia, F0ren 
harmoniko edo azpiharmonikoa, aukeratzeagatik izan 
zitezkeen. 

Askenik, trantsizio kostuaren bigarren osagaiak 
ahosdunetik ahoskabera eta alderantziz azkarregi 
aldatzea eragozten du. Ahosdun edo ahoskabe egoerak 
nahiko denbora luzea irauten dute eta.  

Kostu funtzio hauekin Viterbi-ren algoritmoak kostu 
metatu txikiena lortzen duen kurba aurkitzen du. Baina 
oraindik kurba honetan pitch-aren balio solte okerrak 
egon daitezke, eta ahosdun/ahoskabe detektorearen 
emaitza erabiltzeke dago. Askeneko blokeak egiten du 
hau. 

2.5. Leuntzea 

Viterbi-ren algoritmotik ateratako kurbak balio 
okerrak izan ditzake, batez ere periodikotasuna argi ez 
dagoenean. Une horietarako ahosdun edo ahoskabea 
den zehazten duen blokeak emandako informazioa 
lagungarri izan daiteke. 

Bestalde hizlari baten tonuak banaketa estatistiko 
log normala jarraitzen duela jakina da (Sonmez eta 
beste, 1997). Banaketa honen batezbestekotik gehiegi 
urruntzen diren balioak okerrak direla pentsa dezakegu. 
Horretarako pitch kurbaren balio guztien batezbestekoa 
eta desbideraketa tipikoa kontutan hartzen da. 

Pitch balio bat batezbestekotik urrutiegi egonez gero 
ezabatu eta seinale tarte hori ahoskabe bezala markatzen 
da. Baina gero ahosdun/ahoskabe detektoreak seinale 
ahosduna dela esaten badu orduan pitch balio berria 
interpolatzen da, inguruko uneetako pitch balioen 
bitartekoa. 

Alderantziz, ahosdun/ahoskabe detektoreak seinale 
tartea ahoskabe dela esan arren, Viterbi-k pitch balio 
egokia proposatu badu honi egiten zaio kasu.  

3. Ebaluaketa 

Pitch-a neurtzen duten tresnen eraginkortasuna 
ebaluatzeko beraien emaitzak pitch-a ezagutzen dugun 
seinale multzo baterako konparatu behar dira. ECESS 
patzuergoak pitch-a antzeman eta markatzeko tresnen 
ebaluaketa kanpaina bultzatu zuen, horretarako eskuz 
markatutako seinale eta pitch kurben datu-basea eskaini 
zuen. Orain datu-base honen ezaugarriak azaltzen 
ditugu ondoren ebaluaketen emaitzak zehazteko. 

3.1. Ebaluaketarako datu-basea 

Ebaluaketarako erabili den datu-basea Gaztelerako 
SPEECON datu-basearen azpimultzoa da. SPEECON 
datu baseak Europear Batzordeko SPEECON 
proiektuaren (Iskra eta beste, 2002) baldintzak jarraituz 
grabatu ziren, ahots ezagutzan erabiltzeko asmoarekin 
ahots seinaleak inguru akustiko ezberdinetan grabatu 
ziren (automobilak, bulegoak, kalea, eta abar). 

Seinaleak lau kanaletan grabatu ziren aldi berean 
mikrofono ezberdinekin jasoz. Lehen kanala (C0) 
belarriko entzungailuei loturiko mikrofono batekin 
grabatu zen, C1 kanala paparreko Lavalier 
mikrofonoarekin, C2 hizlaritik metro batera jarritako 
direkziozko mikrofonoarekin eta C3 hizlaritik 2 edo 3 
metrotara jarritako norabide orotako mikrofonoarekin. 

Baldintza hauetan zarata/seinale erlazioa (SNR) oso 
ezberdina da kanal ezberdinen artean. C0 kanal 
garbienaren SNR 30 dBkoa da, eta beste muturrean C3 
kanalarena 0 dB. 

Erreferentziazko datu-basea (Kotnik eta beste, 2006) 
prestatzeko 60 hizlariren esaldiak aukeratu ziren, 30 
gizon eta 30 emakume, 19 eta 79 urte artekoak. Hizlari 
bakoitzaren minutu bateko grabaketarekin, guztira 60 
minutu kanal bakoitzeko. Eremu semantikoaren 
ikuspuntutik mota ezberdinetako corpuseko esaldiak 
hartu ziren. 

C0 kanaleko seinaleak, zarata gutxien daukatenak, 
pitch periodoarekin markatu ziren sistema 
automatikoaren bidez, eta ondoren eskuz begiztatu eta 
zuzendu ziren guztiak. Marka hauetatik tonuaren 
balioak atera ziren milisegundoro. 

Lau kanaletako grabaketak aldi berean egin zirenez 
marka eta pitcharen balioak berdinak izango dira 
guztietarako, bakarrik atzerapen gehiago edo gutxiago 
izango dutela soinuak hizlaritik mikrofonora bide luze 
edo laburragoa ibili zuelako. Kanal guztietan 
erreferentzia berdinak erabiltzeko atzerapen hauek 
berdindu ziren grabaketak ber-lerrokatu, C0 kanalarekin 
korrelazio gurutzatuaz neurtuz. 

3.2. Ebaluaketarako irizpideak 

Pitch-a antzemateko moduloaren eraginkortasuna 
aztertzeko gai honetako literaturan ohizkoak diren (Sun, 
2002) neurketa batzuk zehaztu ziren. 

• Goragoko edo beheragoko balio okerrak: 
Errore tasa hauek biak zera neurtzen dute, 
seinale tarte ahosdunen zein portzentaia 
gelditzen den pitch balio zuzena baino %20 
gorago edo beherago. Ingelesez Gross Error 
High (GEH) eta Gross Error Low  (GEL) 
izendatzen dira eta metatuta irudikatzen dira, 
guztirako errorearen ideia emateko. Isiluneek 
eta tarte ahoskabeek ez daukate eraginik errore 
hauetarako. 

• Seinale tarte ahosdunen eta ahoskabeen errore 
portzentaia: Seinale tarte ahosdunen errore 
portzentaiak (voiced error, VE) neurtzen du 
zenbat tarte sailkatu diren oker ahoskabe 
bezala. Pareko eran seinale tarte ahoskabeen 
errore portzentaiak (unvoiced error, UE) 
neurtzen du zenbat tarte sailkatu diren oker 
ahosdun bezala. 

• Batezbesteko eta desbideraketa estandarraren 
ezberdintasunak: Hauek benetako pitch 
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kurbaren eta estimatutako kurbaren 
batezbesteko eta desbideraketa estandarraren 
ezberdintasuna neurtzen dute. 

3.3. Emaitzak 

Ondoren aurkezten diren emaitzak kategoria eta 
kanal guztietan emaitza onargarriak ematen dituzten 
parametroak aukeratuz lortu ziren. Frogak egiterakoan 
kanal edo irizpide bakanetako emaitzak hobetzen 
zituzten parametro egiturak ikusi ziren, beraz aplikazio 
konkretu bakoitzerako hemen agertzen direnak baino 
emaitza hobeagoak lortu daitezke. 

Horrela lortutako emaitzak 1.Taulan agertzen dira: 

 C0 C1 C2 C3 

VE(%) 9,94 22,62 28,41 35,62 

UE(%) 7,44 7,35 6,93 7,35 

GEH(%) 0,65 0,31 0,57 0,97 

GEL(%) 1,99 2,38 2,45 2,40 

AbsMeanDiff(Hz) 0,54 1,87 7,57 11,92 

AbsStdDiff(Hz) 1,45 4,46 4,86 6,03 

1. taula Asken emaitzak 

Emaitza hauek aztertzeko hiru taldetan banatuko 
ditugu. Alde batetik ahosdun/ahoskabe erroren neurri 
biak ditugu, UE eta VE (2.irudia). Pot/ZCR erabiltzen 
duen blokea zaratarekiko oso sentikorra da beraz kanal 
zaratatsuetan ez zen erabili. Beraz C1, C2 eta C3 
kanaletan ahosdun/ahoskabe bereizpena cepstrum 
koefizienteetatik bakarrik ondorioztatzen da. Beste 
parametroak finko mantentzen dira neurketa eta kanal 
guztietarako. 

Halan edo holan sailkapenaren zehaztasuna azkar  
okertzen da kanalaren zarata handitzen den neurrian, eta 
emaitzak ez dira oso ikusgarriak. Dena den, 
konparaketan ikusiko dugunez, lortutako sailkapena 
aztertutako algoritmoen arteko hoberenetarikoa da. 

2. irudia VE/UE bilakaera kanalarekiko 

 

 

Gainera pitch balioak milisegundoro emateak (pitch 
periodo bakoitzean 4 edo 10 balio) errore neurketa 
honen baliagarritasunari buruzko zalantzak sortu 
ditzake. Seinale atal ahosdun baten hasiera eta 
bukaeran, hasiera eta bukaerako mugetan dauden pitch 
periodoen zein unetan markatu behar da 
ahosdun/ahoskabe aldaketa?  

Hurrengo errore bikotea goragoko (GEH) eta 
beheragoko balio okerrak (GEL) dira. Emaitzak onak 
dira neurri bi hauetan kanal guztietarako, eta gutxi 
igotzen dira zarata igo arren, bien batuketa %3aren 
inguru mantentzen delarik (ikus 3. irudia). 

3. irudia GEH/GEL bilakaera kanalarekiko 

Asken errore biak, benetako pitch kurbaren eta 
estimatutako kurbaren batezbesteko eta desbideraketa 
estandarraren ezberdintasuna, kanalaren zarataren 
ondorioz gehiago igotzen dira, 4.irudian ikusten denez. 

4. irudia Batezbesteko eta desbideraketa estandarraren 

ezberdintasuna kanal bakoitzeko 

3.4. Emaitza konparatuak 

Gure neurketetan lortutako emaitzen kalitatea beste 
algoritmo batzuekin konparatzeko neurketa berdinak 
egin genituen Praat programaren autokorrelazioen 
algoritmoa erabilita (Boersma et abeste, web). Honek 
pitch periodo bat baino gehiagoko seinale tarte 
leihokatuaren autokorrelazioa egiten du, leihoaren 
eragin kaltegarria ezabatzeko leihoaren 
autokorrelazioaz zatituz (Boersma, 1993). 
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Bestalde beste algoritmo birekin lortutako emaitzak 
ere publikatuak (Kotnik eta beste, 2006) daude: 
autoreen algoritmoarenak (KOT), LPC hondarren 
Hilbert transformatuan oinarritutakoa; eta Goncharoff-
ena (Goncharoff eta Gries., 1998), (GON), epe 
laburreko seinalearen energiaren periodikotasunaren 
antzematean oinarritutakoa, parametro egokiak 
dinamikoki aukeratuz. 

Ondoren gure moduluaren emaitzak beste 
hiruenekin alderatzen dira. 

3.4.1. Tarte ahosdun eta ahoskabeen errore 
metatuak 

5. irudia VE+UE konparaketa kanal bakoitzerako 

Aipatu dugu neurketa hauen ahultasun erlatiboa, 
denbora eremuko algoritmoak emaitza hobeak ematen 
dituzte zaratarik ez dagoenean, C0 kanalean. Baina 
ZCR erabiltzen duten denbora eremuko algoritmoek 
azkar huts egiten dute, baina cepstrum bidezko 
antzematea askoz hobea da (5. irudia). 

3.4.2. Pitch balioaren goragoko edo beheragoko 
errore metatuak  

Neurtutako pitch-aren erroreen emaitzak 
konparaketaren hoberenak dira kasu guztietan 
(6.irudia). Kanal guztietarako onak direnez besteekiko 
hobekuntza kanalaren zarata handitzen den neurrian 
handitzen da. 

 

 

 

 

 

 

 

 6. irudia GEL+GEH  kanal guztietan 

 

3.4.3. Balio estatistikoetan ezberdintasunak 

Batezbesteko balioen ezberdintasunak ia 
mesprezagarriak dira hasieran, C0 kanalerako, eta gora 
egiten dute zaratarekin batera (7. irudia). Baina igoera 
hala ere, beste algoritmoena baino txikiagoa da. 

 

 

 

 

 

 

 

7. irudia Batezbestekoen ezberdintasuna, kanal guztiak 

Desbideraketa estandarrari dagokionez (8. irudia) 
balioak gora egiten dute zaratarekin kasu guztietan, 
gure kasuan astiro-astiro igotzen direnez besteek baino 
emaitza hobeak lortzen ditugularik kanal zaratatsuetan. 

8. irudia Desbideraketa estandarraren ezberdintasunak 

4. Ondorioak 

Tonua antzemateko proposatutako algoritmoaren 
ebaluaketaren ondorioak oso suspergarriak dira. 
Emaitza onak lortzen ditu zarata gutxiko baldintzetan; 
eta nabarmen sendoa da baldintza zaratatsuetan, 
aztertutako algoritmoen artean emaitza hoberena 
eskaintzen duelarik. 

Gainera algoritmoak ECESSen ebaluaketa 
kanpainan parte hartu zuen oso emaitza onekin. Pitch-a 
antzemateko tresna honek kanal guztiak kontutan 
harturik ebaluatutako 32 ataletako 19tan emaitza 
hoberenak lortu zituen. Pitch balioen zehaztasunari 
dagokionez aurkeztutakoen arteko hoberena izan zen 
kanal guztietan; eta kanal zaratatsuetako ia neurketa 
guztietan emaitza onenak lortu zituen. 

Lan hauen jarraipen bezala egin daitezkeen 
hobekuntza batzuen inguruko ideia batzuk garatu nahi 
dira: 
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• Algoritmoaren alde ahulena hobetzeko, izaera 
ahosdun edo ahoskabearen antzematerako 
tekniken azterketa: autokorrelazioa, zarataren 
behe pasako iragazkia,… 

• Ahosdun/ahoskabe zehaztapenerako 
moduluaren informazioa Viterbi-ren 
algoritmoaren kostu funtzioetan sartzea. 

• Beste algoritmo batzuekin konparatzea eta 
beste datu-base estandarrekin ebaluatzea. 
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