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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Αυτή η διπλωµατική εργασία αποτελεί την προσπάθειά µας όσον 
αφορά την ανάπτυξη και την, εκ βαθέων, µελέτη ενός ολοκληρωµέ-
νου και λειτουργικού συστήµατος, για την αυτόµατη, ακουστική ανί-
χνευση ενός συγκεκριµένου εντόµου, της οικογένειας των κολεόπτε-
ρων, του ρυγχωτού κανθάρου (Rhynchophorus Ferrugineus). 

Συγκεκριµένα κάνουµε µία αναφορά στα ήδη υπάρχοντα, αυτό-
µατα συστήµατα αναγνώρισης φωνής και µελετάµε τα στάδια που 
αποτελούν ένα τέτοιο ολοκληρωµένο σύστηµα, καθώς και τις µεθό-
δους επεξεργασίας σήµατος που χρησιµοποιούνται σε κάθε υποµο-
νάδα του. Στη συνέχεια ερευνούµε το κατά πόσο, οι προαναφερθεί-
σες µέθοδοι και τεχνικές µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα σύστηµα 
ακουστικής ανίχνευσης εντόµων και συγκεκριµένα του εντόµου, µε 
του οποίου την ακουστική συµπεριφορά, ασχολούµαστε. Χρησιµο-
ποιώντας ηχογραφηµένα δείγµατα ακουστικής εκποµπής του ρυγχω-
τού κανθάρου, καθώς και ειδικά προγράµµατα επεξεργασίας σήµα-
τος, αναλύουµε τρόπους µοντελοποίησης των δειγµάτων αυτών µε 
τελικό σκοπό την αυτόµατη επιβεβαίωση της ύπαρξης του εντόµου 
και την αναγνώρισή του. Επίσης προτείνονται µέθοδοι απόκτησης 
ηχογραφηµάτων, της ακουστικής εκποµπής του, καθώς και µηχανή-
µατα που συντελούν στο έργο αυτό.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Πάνω στον πλανήτη µας , έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί πάνω 
από 900.000 είδη εντόµων και εικάζεται ότι υπάρχει δεκαπλάσιος 
αριθµός που δεν έχει, ακόµα, καταγραφεί. Αυτό έχει σαν αποτέ-
λεσµα, τα έντοµα, να αποτελούν το µεγαλύτερο και πολυπληθέστερο 
οικοσύνολο στη γη.  

Το ζήτηµα της αντιµετώπισης των παρασίτων αποτελεί ένα µεγάλο 
και σηµαντικό κεφάλαιο της επιστήµης που αποκαλούµε Βιολογία. 
Αφορά δε και επηρεάζει άµεσα ζωτικούς τοµείς ενασχόλησης των 
ανθρώπων ενός τόπου, όπως είναι η γεωργία, η ανθοκοµία και η κη-
πευτική. Το πρόβληµα παρουσιάζεται κυρίως σε φυτά, άνθη, δέντρα 
αλλά και τους καρπούς αυτών, σε µορφή αποθηκευµένων προϊό-
ντων, όπου ορισµένα έντοµα µπορούν να βρουν καταφύγιο, να τρα-
φούν και να αναπαραχθούν, βλάπτοντας, όµως, ανεπανόρθωτα τους 
οργανισµούς στους οποίους παρασιτούν. 

Επιστήµονες, ανά τον κόσµο, που έχουν ασχοληθεί µε το 
συγκεκριµένο πρόβληµα, έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η 
ανίχνευση και η παρακολούθηση αυτών των επιβλαβών εντόµων 
είναι σηµαντική για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης παρασί-
των. Η χρήση υποκατάστατων µεθυλοβροµίου για την καταπολέµηση 
των εντόµων, στηρίζεται στην γνώση του κατάλληλου χρόνου και 
του κατάλληλου τόπου της εφαρµογής τους µέσα και γύρω από απο-
θηκευµένα προϊόντα ή φυτά, όπως επίσης και στην ύπαρξη ενός τρό-
που υπολογισµού της αποτελεσµατικότητα τους. Έτσι, λοιπόν, η χω-
ροταξική κατανοµή των πληθυσµών µπορεί να ελαχιστοποιήσει την 
χρήση των µεθόδων ελέγχου εντόµων που βασίζονται σε πολυδάπα-
νες αναλύσεις.1 

Τα έντοµα αναγνωρίζονται κυρίως από το σχήµα τους και από τον 
ήχο που εκπέµπουν, τα οποία αποτελούν βασικά γνωρίσµατα για 
κάθε είδος. Η ανίχνευση και η αναγνώριση του είδους του κάθε 
εντόµου, συνήθως, γίνεται χειρωνακτικά, µε τη χρήση µεθόδων πα-
γίδευσης και παρακολούθησης. Η τοποθέτηση παγίδων µπορεί να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την χωροταξική κατανοµή πληθυ-
σµών σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Παρόλα αυτά η χρήση των προ-
                                    
1 Hagstrum, D. W., P. W. Flinn, and D. Shuman. (1996). Automated Monitoring Using Acoustical 

Sensors for Insects in Farm-Stored Wheat. J. Econ. Entomol. 89(1):211-217. 
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αναφερθέντων µεθόδων έχει περιοριστεί εξ αιτίας του χρόνου και 
της προσπάθειας που απαιτείται για τη προσέγγιση των παγίδων, την 
χειρωνακτική επιθεώρηση των περιεχοµένων τους και την δηµιουρ-
γία µιας ακριβής βάσης δεδοµένων χωροταξικής ανάλυσης. 

Η αξιοσηµείωτη πρόοδος που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια 
στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και στις τε-
χνικές επεξεργασίας σήµατος και αναγνώρισης προτύπων, έχει δη-
µιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη δηµιουργία ενός αυτόµα-
του, ηλεκτρονικού συστήµατος ανίχνευσης και αναγνώρισης ειδών. 
Η βασική ιδέα της συγκεκριµένης εφαρµογής, βασίζεται στο γεγονός 
ότι η ακουστική εκποµπή ενός εντόµου συνίσταται από επαναλαµβα-
νόµενα πρότυπα (µοτίβα), τα οποία είναι µοναδικά για κάθε είδος. 

Εκµεταλλευόµενοι τις αρχές και τις µεθόδους των συστηµάτων 
αναγνώρισης οµιλίας και επιβεβαίωσης οµιλητή, στην παρούσα  ερ-
γασία, επιχειρούµε να αναπτύξουµε ένα σύστηµα ανίχνευσης και επι-
βεβαίωσης βιοακουστικού σήµατος. Ο στόχος ενός τέτοιου συστήµα-
τος, στην περίπτωσή µας, είναι διπλός. Αφ' ενός ζητούµε να ανιχνεύ-
εται η ύπαρξη ή µη του ρυγχωτού κανθάρου, µέσα στο φοίνικα, αφ' 
εταίρου, να αναγνωρίζουµε το έντοµο ανάµεσα σε άλλα, λιγότερο 
επιβλαβή, που πιθανόν να παρασιτούν στην ίδια περιοχή. 

Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τον βραχυπρόθε-
σµο στόχο της εργασίας µας, ο οποίος σχετίζεται µε την συνδροµή 
µας όσον αφορά την ανάπτυξη και διεκπεραίωση ενός ολοκληρωµέ-
νου, αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης παρασίτων και συγκεκρι-
µένα του κόκκινου ρυγχωτού κανθάρου των φοινικοειδών. Ο σκοπός 
αυτής της προσπάθειας είναι η εξάλειψη του ανθρώπινου παράγοντα 
από την διαδικασία παρακολούθησης και εντοπισµού των εντόµων. 
Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται το ανθρώπινο σφάλµα που 
προκύπτει από την εφαρµογή εµπειρικών µεθόδων στην προαναφερ-
θείσα διαδικασία. 
 
 
 
Η οργάνωση της εργασίας 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 
Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν επικεφαλίδα «Βιοακουστική» και χωρί-

ζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι εισαγωγικό και παρατίθεται 
ο ορισµός της βιοακουστικής καθώς και το αντικείµενο που πραγµα-
τεύεται και µελετά. Επίσης συµπεριλαµβάνεται και ο σκοπός αυτού 
του κλάδου της επιστήµης της βιολογίας. Στο δεύτερο µέρος αναλύε-
ται ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρονται τα έντοµα στις βιολογι-
κές τους ανάγκες και πώς αυτές συνδέονται µε τους ήχους που πα-
ράγουν. 

 
 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ 



 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 
Ο τίτλος του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι «κόκκινος ρυγχωτός 

κάνθαρος των φοινικοειδών R.P.W.» 
Εδώ καταγράφονται επιγραµµατικά, τα έντοµα που παρασιτούν 

στους φοίνικες και είναι οι σηµαντικότεροι εχθροί αυτών. Όσον 
αφορά τον RED PALM WEEVIL γίνεται µια εκτενής αναφορά στις πε-
ριοχές που έχει βρεθεί – προσβάλει, στα είδη των φοινικοειδών που 
µπορεί να προσβάλει όπως και σε αυτά που έχει παρατηρηθεί ότι εί-
ναι ανθεκτικά απέναντι σε αυτόν. Περιγράφεται, αναλυτικά, ο κύ-
κλος ζωής του, οι συνήθειές του και η συµπεριφορά του κατά την 
διάρκεια της ζωής του και, τέλος, παραθέτονται τρόποι ανίχνευσης, 
αντιµετώπισής και καταπολέµησης του εντόµου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

Το περιεχόµενο του 4ου κεφαλαίου σχετίζεται µε την ανίχνευση 
και την καταγραφή των εντόµων από τις ακουστικές τους εκποµπές. 

Χωρίζεται σε πέντε µέρη, εκ των οποίων, στο πρώτο γίνεται ανα-
φορά στην φυσιολογία των εντόµων, τους χώρους στους οποίους 
µπορούν να ανιχνευθούν και µε τι είδους εξοπλισµό (αισθητήρες, µι-
κρόφωνα) µπορεί να γίνει η ανίχνευση και η καταγραφή τους. 

Στο δεύτερο µέρος καταγράφονται οι σηµαντικότερες και ποιο 
γνωστές µέθοδοι ανίχνευσης και ηχογράφησης.  

Στο τρίτο και τέταρτο µέρος, περιγράφονται τα µέσα καταγραφής 
και διαχείρισης των δεδοµένων που έχουν καταγραφεί και πώς µπο-
ρεί να γίνει, εν τέλει, η ανίχνευση και η καταγραφή του Red Palm 
Weevil µε βάση τα δεδοµένα του πρώτου µέρους του κεφαλαίου και 
της φυσιολογίας του εντόµου που εξετάζουµε. 

Τέλος, στο πέµπτο µέρος παραθέτονται οι λειτουργίες και τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά τριών συσκευών, ανίχνευσης και καταγραφής, 
που, κατά την γνώµη µας, καλύπτουν περισσότερο τις απαιτήσεις 
όσον αφορά την ανίχνευση του R.P.W.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

Το κεφάλαιο αυτό, το οποίο χωρίζεται σε δύο µέρη, σχετίζεται µε 
την ηχογράφηση του κόκκινου ρυγχωτού κανθάρου και την ανάλυση 
του φάσµατος εκποµπής του. 

Στο πρώτο µέρος καταγράφεται, αναλυτικά, ο τρόπος µε τον 
οποίο γίνεται η ανίχνευση και, εν τέλει, η ηχογράφηση µε την χρήση 
πιεζοηλεκτρικών µικροφώνων, αισθητήρων ή επιταχυνσιοµέτρου. 

Στο επόµενο µέρος παρουσιάζουµε την πολύ σηµαντική ανάλυση 
της ηχητικής του εκποµπής, τον τρόπο µε τον οποίο παρήχθη, ποια 
είναι τα αποτελέσµατά της και ποιοι είναι, τελικά, οι ήχοι που παρά-
γει το συγκεκριµένο είδος, οι οποίοι το χαρακτηρίζουν, το κάνουν 
αναγνωρίσιµο και του δίνουν την ιδιότητα να ξεχωρίζει από τα άλλα 
είδη της οικογενείας του. 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 
Στο κεφάλαιο 6 γίνεται µία εισαγωγή στην αναγνώριση οµιλίας. 

Εξηγείται ο ορισµός της βιοµετρικής,  τι είναι η αναγνώριση οµιλίας, 
πού χρησιµοποιείται και σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται. Επίσης, γίνε-
ται µια εκτεταµένη αναφορά στην αναγνώριση οµιλητή καθορισµέ-
νου και ακαθόριστου κειµένου όπως και στα πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα αυτών. Αναλύονται οι ορισµοί της intraspeaker και 
της interspeaker ποικιλοµορφίας καθώς και ποιες µπορεί να είναι οι 
αιτίες που µπορούν να φέρουν εσφαλµένα αποτελέσµατα στην ανα-
γνώριση. Τέλος, περιγράφονται οι φάσεις για τον σχεδιασµό ενός 
συστήµατος αναγνώρισης οµιλίας και αναλύεται ο front end µηχανι-
σµός, τα στάδια του και οι λειτουργία του µέσα στο σύστηµα.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: 

Εδώ παρουσιάζονται, αναλυτικά, οι µέθοδοι εξαγωγής χαρακτηρι-
στικών και µοντελοποίησης.  

Αναλύονται, επίσης, τα στάδια της προέµφασης, εφαρµογής πα-
ραθύρου και οι τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών 
(LPC,συντελεστές cepstrum, MEL cepstrum). Εν κατακλείδι, παρου-
σιάζονται οι µέθοδοι αντιστοίχησης προτύπων και µέθοδοι µοντελο-
ποίησης όπως DTW, VQ,HMM και GMM. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ 
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2. ΒΙΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 
  
 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η Βιοακουστική είναι ένας από τους πιο σύγχρονους κλάδους της 

Βιολογίας. ∆ανειζόµενη µεθόδους της φυσικής µελετά τους ήχους 
που παράγουν οι ζωικοί οργανισµοί. Η κατανόηση του τρόπου παρα-
γωγής τους, των χαρακτηριστικών και κυρίως της βιολογικής σηµα-
σίας τους είναι, επίσης, τα βασικά ερωτήµατα που απασχολούν την 
Βιοακουστική.

2  
 
Τα ζώα, σε ολόκληρο τον πλανήτη, επικοινωνούν µεταξύ τους εκ-

πέµποντας ήχους – φωνήσεις. Χερσαία ζώα, αµφίβια, υδρόβια, που-
λιά, κητοειδή και έντοµα παράγουν ήχους που χαρακτηρίζουν το εί-
δος τους. Αυτή η πληθώρα των ήχων παρέχει από µόνη της µία πηγή 
πληροφόρησης, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εξερευνη-
θεί η πολυµορφία των φωνήσεων και της επικοινωνίας µεταξύ των 
εκάστοτε ειδών. 

Αυτή την δραστηριότητα των ειδών εκµεταλλεύεται η Βιοακου-
στική, µε σκοπό τη µελέτη της συµπεριφοράς των ζώων και γενικό-
τερα την παρακολούθηση των ειδών που απειλούνται µε εξαφάνιση, 
καθώς και την παρακολούθηση παρασιτικών εντόµων που προκα-
λούν σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες και προϊόντα και άλλα. 
Επίσης η βιοακουστική µπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιµο όργανο 
όσον αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Η αποτελεσµατική εφαρµογή της βιοακουστικής είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε την τεχνολογική ανάπτυξη διότι αυτή η επιστήµη 
απαιτεί την χρήση πολύπλοκων καταγραφέων ήχου (sound record-
ers), µικροφώνων και υπολογιστικών προγραµµάτων καλής ποιότη-
τας.        

Οι βιοακουστικές µελέτες έχουν εφαρµοσθεί σε πολλά είδη ζώων 
όπως τα πουλιά, τα αµφίβια, τα θηλαστικά, τα έντοµα και τα ερπετά. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι από την ηχητική εκποµπή των νυχτερί-

                                    
2
 http://www.pelagosinstitute.gr/gr/research/dinamiko.html 
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δων ή των αρουραίων, γίνεται πιθανός ο εντοπισµός τους, δεδοµέ-
νου ότι τα είδη αυτά ζουν από τη φύση τους στο σκοτάδι. Η µέθοδος 
αυτή ονοµάζεται ηχοεντοπισµός (echo localization). Αυτός ο τρόπος 
εντοπισµού έχει επίσης εφαρµογή στα κητοειδή όσον αφορά την 
αναγνώριση και κατανόηση του πολυσύνθετου τρόπου επικοινωνίας 
τους. Σχετικά µε τα πουλιά, εξαιτίας του ποικίλου τρόπου φώνησης 
που χρησιµοποιούν, η βιοακουστική θέτει τα θεµέλια για την εκ βα-
θέων γνώση των δραστηριοτήτων, της συµπεριφοράς και της επικοι-
νωνίας τους.  

Η γραφική αναπαράσταση του ήχου που παράγει το κάθε είδος, 
µε ειδικά προγράµµατα, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ταυ-
τοποίηση των ειδών εξαιτίας του γεγονότος ότι η διαφορετικότητα 
των ακουστικών εκποµπών των διαφόρων ειδών, η οποία δε γίνεται 
αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί, γίνεται αντιληπτή, µε αυτόν τον 
τρόπο. 

 

 
Σχ 2.1 Φασµατογραφήµατα φωνήσεων εντόµων 

 

2.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ  
 

Έχει παρατηρηθεί ένας συγκεκριµένος αριθµός τρόπων συµπερι-
φοράς οι οποίοι συνδέονται µε την παραγωγή ήχων στα έντοµα.  

Ο πρώτος τρόπος περιλαµβάνει εκείνες τις περιπτώσεις όπου τα 
έντοµα παράγουν ήχους µε σκοπό να προσεγγίσουν τα θηλυκά κο-
ντά τους ή να ζητήσουν από τα θηλυκά να δώσουν το στίγµα τους 
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προς εντοπισµό από την ακουστική τους εκποµπή ή να καλέσουν σε 
σύναξη τα υπόλοιπα έντοµα.  

Ο δεύτερος τρόπος συµπεριφοράς αποτελείται από εκείνες τις πε-
ριπτώσεις όπου  

α) Ο ήχος παράγεται ως αντίδραση στην παρουσία ή στην 
δραστηριότητα άλλων οργανισµών. Συγκεκριµένα, αρσενικά, θηλυκά 
ή µη ώριµα έντοµα, παράγουν ακουστικές εκποµπές προκειµένου να 
δηλώσουν την ενόχλησή τους ή να προειδοποιήσουν άλλα έντοµα 
για κίνδυνο  

β) Ένα αρσενικό έντοµο µπορεί να χρησιµοποιήσει το τραγούδι 
του προκειµένου να ενηµερώσει τα υπόλοιπα αρσενικά ότι έχει την 
περιοχή υπό την επίβλεψη του  

γ) Ένα θηλυκό παράγει ακουστική εκποµπή κατά την παρουσία 
ενός αρσενικού, του ίδιου είδους. 

Έκτος από την παραγωγή ήχου ως µέσο επικοινωνίας, ο ήχος 
µπορεί να παράγεται µη επιτηδευµένα ως αποτέλεσµα της σίτισης 
του εντόµου, της πτήσης του ή της µετακίνησής του. Ο µηχανισµός 
παραγωγής του ήχου στα έντοµα µπορεί να συµπτυχθεί ως εξής: Η 
συστολή των µυών οδηγεί σε δόνηση του µηχανισµού παραγωγής 
ήχου και τελικά στην εξαγωγή του ήχου και στην εκποµπή του. Οι 
ήχοι παράγονται από τα έντοµα µε πέντε διαφορετικούς τρόπους 
(σχήµα 2.1): 
 

2.2.1. Τριβή  

Η τριβή ανάµεσα σε δύο µέρη του σώµατος,  συνήθως ακούγεται 
σαν τερέτισµα π.χ. (γρύλος, ακρίδα, κατσαρίδα, σκαθάρι, σκώρος, 
πεταλούδα, µυρµήγκι, προνύµφη σκαθαριού κ.α.) 3 
 

2.2.2. Κρούση  

Χτυπώντας κάποιο σηµείο του σώµατος όπως είναι τα πόδια 
(ακρίδα band – winged), η άκρη της κοιλιάς (κατσαρίδα) ή το 
κεφάλι (σκαθάρι death - watch), ακούγεται συνήθως σαν ένας 
συνεχής χτύπος. 3   
 

2.2.3. ∆όνηση  

Η ταλάντωση µερών του σώµατος όπως τα φτερά που συνήθως 
ακούγεται σαν βόµβος ή υπόκωφο βουητό δονώντας κάποια µέρη 
του σώµατος στον αέρα. (µέλισσες, σφήκες, κουνούπια, µύγες, 
κ.λ.π. ).3 

 

                                    
3
 Todor Ganchev, Ilyas Potamitis, Nikos Fakotakis “Automatic Acoustic Identification of Insects 

using Fusion of Classifiers: The case of Crickets and Cicadas”§2 Acoustic Behavior of Insects 

ΒΙΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 
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2.2.4. Μηχανισµός ταλάντωσης 

Η γρήγορη συστολή και διαστολή των δονούµενων µυών (δο-
νούµενες µεµβράνες που µοιάζουν µε τύµπανα). Συνήθως ακού-
γεται σαν ένας συνεχής ήχος που αποτελείται από “clicks” π.χ. 
(τζιτζίκια, leafhopper, treehopper, spittlebug)3 
 

2.2.5. Εξαγωγή αέρα  

Η διαδικασία κατά την οποία το έντοµο εξάγει αέρα ή υγρό από 
το σώµα του. Συνήθως ακούγεται σαν σφύριγµα π.χ.( ακρίδες 
short - horned).3 
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3. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΧΩΤΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ΤΩΝ 

ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ 

RED PALM WEEVIL - Rhynchophorus ferrugineus 
 
 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Υπάρχουν πολλοί σοβαροί εχθροί των 

φοινικοειδών, οι περισσότεροι των οποίων δεν 
έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα π.χ. Paysandisia 
archon (Lepidoptera: Castniidae), Trips palmi 
(Thisanoptera: Thripidae). Αρκετά είδη κολεόπτε-
ρων της οικογενείας Curculionidae αποτελούν, 
επίσης, σοβαρούς εχθρούς των φοινικοειδών. Ως 
πιο επικίνδυνα αναφέρονται τα Rhynchophorus 
ferrugineus, R. palmarum, ακολούθως τα R. 
Pheonicis, R. Vunleratus και R. Bilineatus, ενώ, 
µικρότερης οικονοµικής σηµασίας, αναφέρεται ότι 
είναι τα Dynamis borasssi, Rhynchophorus 
quardrangulus και Metamasius cinnamominus. Ει-
δικά το Rhynchophorus ferrugineus (κόκκινος 
ρυγχωτός κάνθαρος των φοινικοειδών, red palm 
weevil, coconut weevil, Asiatic palm weevil, In-
dian red palm weevil) θεωρείται σήµερα ως ο ση-
µαντικότερος εχθρός των φοινικοειδών. 4 

Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος καταγράφηκε για πρώτη φορά το 
1891 στην Ινδία. Επίσης καταγράφηκε ως κυριότερος εχθρός της ιν-
δικής καρύδας (κοκκοφοίνικα) το 1906, ενώ το 1917 περιγράφηκε 
ως το πιο επικίνδυνο έντοµο τις χουρµαδιάς στο Punjab της Ινδίας. 
Το 1918 αναφέρεται ότι προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στις χουρ-
µαδιές της Μεσοποταµίας (Ιράκ) αλλά δεν συλλέχτηκε κανένα αντι-
προσωπευτικό δείγµα που να το επιβεβαιώνει. Στα µέσα του 1980 
βρέθηκε στις χώρες του Αραβικού κόλπου. Θεωρείται το πιο επιβλα-

                                    
4
 Κοντοδήµας, ∆. - Οικονόµου , ∆. - θυµάκης, Ν. - Χ.Μεντή και Ανάγνου – Βερονίκη, Μ. «Νέος 

σοβαρός εχθρός των φοινικοειδών, το κολεόπτερο Rhynchophorus Ferrugineus (Olivier) 
(Curculionidae: Dryophorinae )», Γεωργία και κτηνοτροφία, τεύχος 1, 54-58, 2006 

 

 
 
Εικ. 3.1 Red Palm 

Weevil 



 17 

βές έντοµο των χουρµάδων της Μέσης Ανατολής. Αναλυτικότερα 
έχει καταγραφεί σε χώρες της Ωκεανίας (Αυστραλία, Νέα Παπούα - 
Γουινέα, νήσοι του Σολοµώντος) και της Ασίας (Μπαγκλαντές, Μπα-
χρέιν, Καµπότζη, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Ιράκ, Ιράν, Ιαπωνία, Κου-
βέιτ, Λάος Μαλαισία, Myanmar, Οµάν, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Κατάρ, 
Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα, Βιετνάµ) και πρόσφατα έχει βρεθεί και σε Μεσο-
γειακές χώρες (Ισπανία, Παλαιστινιακή αρχή, Αίγυπτος, Τουρκία, Ελ-
λάδα). 

 
Η είσοδος του Rhynchophorus ferrugineus στον ελλαδικό χώρο 

αποτελεί σοβαρό πρόβληµα. Στην Ελλάδα χρησιµοποιούνται περίπου 
30 είδη φοινικοειδών για φυτεύσεις, σε εξωτερικούς χώρους, τα πε-
ρισσότερα εκ των οποίων αποτελούν γνωστούς ξενιστές του Rhyn-
chophorus ferrugineus. Για ορισµένα είδη όπως π.χ. το Syagrus ro-
manzoffiana το οποίο χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια εκτετα-
µένα στην κηποτεχνία, δεν υπάρχουν στοιχεία. 

 

 
Εικ. 3.2   H εξάπλωση του R.P.W. 

  
 
Επίσης ιδιαιτέρως ανησυχητική εί-

ναι η ανεύρεση του συγκεκριµένου 
εντόµου στην Κρήτη όπου βρίσκεται 
το φοινικόδασος στο Βάι, που είναι το 
τελευταίο δάσος στη γη του φοίνικα 
του Θεοφράστου, Phoenix theofrasti. 

 Ο Rhynchophorus ferrugineus 
βρέθηκε και στο Ηράκλειο της Κρήτης 

 
Εικ. 3.3 Phoenix theofrasti 
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το Νοέµβριο του 2005 από τον Γεωπόνο κ. ∆ηµήτρη Οικονόµου και 
µε την επιµέλεια του κ. Θυµάκη Νικολάου προσκοµίστηκαν δείγµατα 
στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Από εκεί στάλθηκαν στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου όπου επιβεβαιώθηκε η ταυ-
τότητα του εντόµου. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν περισσότερα 
στοιχεία για την κατάσταση των προσβολών. 

 

 
Εικ. 3.4   Ο κύκλος ζωής του R.P.W 

 

 

3.1.1. Μορφολογία και κύκλος ζωής εντόµου5 

 

Όλα τα στάδια του εντόµου (ωό, 
προνύµφη, νύµφη, ενήλικο) εξε-
λίσσονται στο εσωτερικό του φοί-
νικα και ο βιολογικός κύκλος δεν 
µπορεί να ολοκληρωθεί πουθενά 
αλλού.  

Τα θηλυκά γεννούν γύρω στα 
300 αυγά σε ξεχωριστές οπές ή 
πληγές του φοίνικα. Τα αυγά του 
Rhynchophorus ferrugineus έχουν 
λευκό, κρεµ, χρώµα και ωοειδές 

σχήµα και το µήκος τους φτάνει το 1.1mm.  
Οι προνύµφες (άποδες) εκκολάπτονται µέσα 

σε διάστηµα 2-3-ηµερών και ανοίγουν οπές στο 
εσωτερικό των φοινίκων. Μετακινούνται από 
περισταλτικές µυϊκές συσπάσεις του σώµατος 
και τρέφονται από µαλακούς χυµώδεις ιστούς, 
απορρίπτοντας έτσι όλα τα ινώδη υλικά του 
φυτού. Το µήκος, της πλήρως αυξηµένης προ-
νύµφης είναι 50mm και το πλάτος της 20mm.  

Η περίοδος που το έντοµο βρίσκεται στο 
στάδιο της προνύµφης ποικίλει από 1- 3 µήνες. Κάθε προνύµφη του 
Rhynchophorus ferrugineus κατασκευάζει µια νυµφική θήκη µε τις 
ίνες του φοίνικα, σχήµατος οβάλ, µε µήκος 60mm και πλάτος 
30mm. Η νύµφωση διαρκεί 14 - 21 ηµέρες. 

                                    
5 http://www.redpalmweevil.com/life.htm 

 
 

Εικ. 3.5   

Νύµφη 

 
Εικ. 3.6 Τα αυγά του R.P.W. 
 
 

 
Εικ. 3.7 Προνύµφες  του R.P.W 
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Το ενήλικο είναι ένας κοκκινωπός, καφέ 

κύλινδρος µε ένα προεξέχον καµπυλό-
γραµµο ράµφος-ρύγχος. Ποικίλει αρκετά 
στο µέγεθος και έχει περίπου 35mm µήκος 
και 12mm πλάτος. Το κεφάλι και το ρύγχος 
του αποτελούν το 1/3 περίπου του συνολι-
κού του µήκους. 
 Το ρύγχος του φέρει ένα µικρό ζεύγος σια-
γώνων, στο τέλος του, και ένα ζεύγος κε-
ραιών κοντά στην βάση του. Το χρώµα του, 
από πάνω (κυρτή επιφάνεια), είναι κόκκινο καφέ, ενώ από την κάτω 
πλευρά (κοίλη επιφάνεια) είναι καφέ σκούρο. Το ρύγχος του αρσενι-
κού στη άκρη του καλύπτεται από κοντά, κιτρινοκαφέ τριχίδια, σε 
αντίθεση µε το θηλυκο, του 
οποίου το ρύγχος είναι γυ-
µνό, πιο λεπτό, περισσότερο 
καµπυλωτό και ελαφρώς µα-
κρύτερο.  

 Τα µάτια του R. Ferrugi-
neus είναι µικρά και χωρίζο-
νται στην βάση του ρύγχους. 

 
Το µεσαίο µέρος του 

εντόµου έχει κοκκινωπό 
χρώµα και φέρει µερικές 
µαύρες βούλες οι οποίες δια-
φέρουν σε σχήµα, µέγεθος 
και αριθµό. 

Το έλυτρο, το λεπτό κεράτινο κάλυµµα των φτερών, έχει κόκκινο 
καφέ χρώµα και φέρει επιµήκεις µαύρες ραβδώσεις. 

 
 

 

 
Εικ. 3.9 

 
 

Εικ. 3.8 Το κουκούλι του 

R.P.W 

Εικ. 3.10 Το κεφάλι Εικ. 3.11 Ο θώρακας 

 

 

 
 

Εικ. 3.12 Το ρύγχoς του αρσενικού 
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3.1.2. Οικολογία 6 

 
Το Rhynchophorus ferrugineus προσβάλει πολλά είδη φοινικοει-

δών όπως Areca catechu, Arenga  engleri, Caryota urens, Cocos 
nucifera, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona desipiens, L. 
Chinensis, L. Australis, Phoenix canariensis, L. Sylvestris, P. 
Roebelenii, Sabal palmetto, S. Causiarum, Tranchycrpus fortunei, 
Washingtonia filifera κ.α. καθώς και τα Agaue Americana και Sac-
charum offinicarum. Τα είδη Chamaerops humilis και Washingtonia 
robusta αναφέρονται ως ανθεκτικά στο έντοµο αυτό. 

 Η προσβολή ξεκινά από την κορυφή (στεφάνη) όπου τα θηλυκά 
ωοτοκούν. Οι προνύµφες ανοίγουν στοές έως και ένα µέτρο κατά 
µήκος του κορµού αλλά και κατά µήκος των φύλλων. Η προσβολή 
οδηγεί στο θάνατο του φοινικοειδούς. 

 
 

 

                                    
6
  http://www.eppo.org/quarantine/Albert_List/insects/rhyefe.htm 

 

 
 

Εικ. 3.13 Το ρύγχoς του αρσενικού 
 

Εικ. 3.14 Οι κεραίες 

 
 

Εικ. 3.15 Οι κεραίες 

 
Εικ. 3.16 Sabal Causiarum 

 
Εικ. 3.17 Phoenix Roebelenii 

 
Εικ. 3.18. Washingtonia filifera 
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Εικ. 3.19 Livistona Australis 

 
 

3.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ 
 

Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος 
 

Σύµφωνα µε την αναφορά του ΕΡΡΟ (European and Mediterra-
nean planet protection organization) το έντοµο διαδίδεται µε την µε-
ταφορά των φυτών (ή τµήµατα των φυτών) από περιοχές που υπάρ-
χουν προσβεβληµένα φυτά. Ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρµόζονται 
αυστηρά µέτρα καραντίνας σε διεθνή και εθνικά επίπεδα.  

Επίσης πρέπει να γίνονται εκτεταµένες και λεπτοµερείς παρατη-
ρήσεις σε όλες τις περιοχές που καλλιεργούνται, πωλούνται ή φυ-
τεύονται φοινικοειδή, ιδιαίτερα µετά την διαπίστωση του εχθρού σε 
κάποια περιοχή.7 

 
 

3.2.1. Καλλιεργητικοί µηχανισµοί - Μηχανικές µέθοδοι      

 
Η καλή υγιεινή του αγρού και η καλλιεργητικές τεχνικές αποτε-

λούν τα σηµαντικότερα µέτρα για την αποτροπή της προσβολής. Συ-
γκεκριµένα απαιτείται8: 

 

                                    
7  http://www.eppo.org/quarantine/Albert_List/insects/rhyefe.htm 
8
 Θυµάκης Ν., ∆. Κοντοδήµας, Οικονόµου ∆., ∆. Ραπτόπουλος. «O εχθρός των φοινικοειδών 

Rhynchophorus Ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae). Υφιστάµενη κατάσταση και προτάσεις 
για την αντιµετώπισή του.» Πνευµατικό κέντρο ∆ήµου Χερσονήσου 31 Μάιου 2006 
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• Καθαρισµός των κεφαλών των φοινικοειδών περιοδικά ώστε να 
εµποδίζεται η αποσάθρωση των οργανικών υλικών στις µασχά-
λες των φύλλων του φυτού. 

• Αποφυγή κλαδευµάτων-πληγών. 
• Όταν κόβονται τα πράσινα φύλλα πρέπει η τοµή να γίνεται  

120cm µακριά από την βάση. 
• Τα φοινικοειδή που είναι προσβεβληµένα από ασθένειες είναι 

περισσότερο επιρρεπή από τον Rhynchophorus ferrugineus. Τα 
φοινικοειδή αυτά πρέπει να θεραπεύονται µε την χρήση κατάλ-
ληλων µυκητοκτόνων και µετά να εφαρµόζονται εντοµοκτόνα 
ώστε να παρεµποδιστεί η εναπόθεση ωών. 

• Η καταστροφή όλων των νεκρών ή βαριά προσβεβληµένων 
φοινικοειδών είναι το σηµαντικότερο µέτρο για τον περιορισµό 
του εντόµου. 

 
 
 
 
 

 

 

Εικ. 3.20 Φοινικές που 

έχουν προσβληθεί από 

τον Rhynchophorus fer-

rugineus 
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Βιολογική αντιµετώπιση. 
 

Έχει παρατηρηθεί παρασιτισµός από ακάρεα. Ακόµα υπάρχει δυ-
νατότητα για βιολογική αντιµετώπιση µε εντοµοπαθογόνους µικρο-
οργανισµούς (νηµατώδεις, µύκητες ή ιούς), µε πιο αποτελεσµατική 
τη χρήση νηµατωδών. Επίσης έχει δοκιµαστεί πειραµατικά και η εξα-
πόλυση στείρων αρρένων. 
 
 
Χηµική καταπολέµηση. 
 

Η χηµική καταπολέµηση συνίσταται σε προληπτικές επεµβάσεις µε 
εντοµοκτόνα (ιδίως µετά το κλάδεµα) ώστε να αποτραπεί η ωοτοκία 
και σε θεραπευτικές επεµβάσεις στα προσβεβληµένα δέντρα µε έγ-
χυση εντοµοκτόνων κ.α. 
 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα στην αντιµετώπιση του Rhyn-
chophorus ferrugineus είναι η δυσκολία εντοπισµού των προσβεβλη-
µένων φυτών. Η διαπίστωση της προσβολής γίνεται κατά κανόνα 
όταν αυτή έχει φθάσει σε µη αναστρέψιµο στάδιο. Προς το σκοπό 
της εξακρίβωσης της προσβολής σε πρώιµο στάδιο έχουν αναπτυχθεί 
τεχνικές και µηχανήµατα για τον εντοπισµό του ήχου που παράγεται 
από τις προνύµφες µέσα στον κορµό ή την καταγραφή της µεταβο-
λής της αναπνοής και διαπνοής του προσβεβληµένου φοινικοειδούς. 
Στο Ισραήλ χρησιµοποιήθηκαν επίσης και ειδικά εκπαιδευµένοι σκύ-
λοι που εντοπίζουν την προσβολή.9 
 
 

 

                                    
9 http://www.seea.es/divulgac/galima/Plagas/Rhynchophorus_ferrugineus/ 

 
Εικ. 3.21    

 
Εικ. 3.22    
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Εικ. 3.24 

 
Εικ. 3.25 

 
Εικ. 3.23 

 
Εικ. 3.26 
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4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
 

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ανίχνευση, παρακολούθηση και καταγραφή των ειδών είναι µια 
πολύ σηµαντική διαδικασία, µε σκοπό την µελέτη της συµπεριφοράς 
τους, των συνηθειών τους και γενικότερα την καταγραφή και 
καταµέτρηση του πληθυσµού του κάθε είδους. 

Όσον αφορά την ανίχνευση των εντόµων και γενικά παρασίτων 
πρέπει να αναλογιστούµε τον τόπο που ζουν και δραστηριοποιούνται. 

 Μεγάλος αριθµός εντόµων φέρει πτερύγια, µηχανισµός που βοη-
θάει να πετάξουν και να διανύσουν µεγάλες αποστάσεις, όπως για 
παράδειγµα κουνούπια, ακρίδες και άλλα, σε αντίθεση, για παρά-
δειγµα, µε τα µυρµήγκια ή τους τερµίτες που δεν φέρουν πτερύγια, 
εποµένως δραστηριοποιούνται στις περιοχές που µπορούν να φτά-
σουν περπατώντας. Φυσικά, υπάρχει περίπτωση, ακόµα και αυτά που 
δεν έχουν πτητικό µηχανισµό, να διανύσουν µεγάλες αποστάσεις πα-
ρασυρόµενα από τον αέρα η να ταξιδεύουν µέσα σε φυτά, αγροτικά 
προϊόντα κ.α.  

 
 

 
Τα περισσότερα έντοµα λειτουργούν σαν πρωταρχικοί αποικοδο-

µητές, στην λειτουργία αποσύνθεσης της οργανικής ύλης, µε σκοπό 
την ανακύκλωση τον οργανικών και ανόργανων στοιχείων της φύ-
σης. Αυτό σηµαίνει ότι προσβάλουν οτιδήποτε υπάρχει γύρω µας.  
Από φυτά µέχρι ζώα, νέκρα ή ζωντανά. Υπάρχουν έντοµα και παρά-
σιτα, όπως είναι ο δάκος και η µελίγκρα, στις ελιές, που καταστρέ-
φουν τον καρπό και το φύλλωµα του υγιούς δέντρου. Ένα άλλο πα-
ράδειγµα είναι το τσιµπούρι και ο ψύλλος, που προσβάλουν ζώα πί-
νοντας το αίµα τους και µπορούν, σε µερικές περιπτώσεις, ακόµα και 
να σκοτώσουν το ζώο. Ακόµα και στο σώµα του ανθρώπου, υπάρ-
χουν παράσιτα και συγκεκριµένα υπάρχει ένα είδος παρασίτου που 

 
Εικ. 4.1 Αισθητήρας ανίχνευσης SP-1 Probe της Acoustic Emission Consulting,  
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ζει πάνω στο δέρµα, κάτω από το 
µάτι, και τρέφεται µε τα νεκρά 
κύτταρα του δέρµατος. 

 Αναδιατυπώνοντας, έντοµα και 
παράσιτα µπορούν να ανιχνευθούν 
πάνω στο χώµα, µέσα σε αυτό, 
στους κορµούς των δέντρων, στα 
φυτά, µέσα σε καρπούς – προϊό-
ντα, και ιπτάµενα στον αέρα. Έτσι, 
γνωρίζοντας κάποιες βασικές δρα-
στηριότητες, συµπεριφορές και χα-
ρακτηριστικά του κάθε εντόµου, 
µπορούµε να το εντοπίσουµε. Εάν 
βρίσκεται µέσα στο χώµα, µέσα σε 
κάποιο προϊόν ή µέσα σε ξύλο, 
κορµό δέντρου, η ακουστική του 
ανίχνευση µπορεί να γίνει µε αισθη-
τήρες ανίχνευσης (sensors), οι 
οποίοι µπορούν να εισέρχονται µέσα 
στο χώµα ή το ξύλο ή να εφάπτο-
νται πάνω σε επιφάνειες, που µέσα 
ή κάτω από αυτές βρίσκεται το 
έντοµο. 

 
Στην περίπτωση που χρειάζεται 

να ανιχνευθεί έντοµο το οποίο πε-
τάει η χρήση των αισθητήρων που 
αναφέραµε είναι απαγορευτική. Για 
µια τέτοια ανίχνευση, το καταλλη-
λότερο µέσο, είναι το µικρόφωνο. 
Όπως είναι λογικό, τα µικρόφωνα 
αυτά πρέπει να είναι κατευθυντικά 
ώστε να περιορίζεται η λήψη ήχων, 
οι οποίοι βρίσκονται εκτός του 
άξονα λήψης (off axis) του µικρο-
φώνου. Σε περιπτώσεις που θέ-
λουµε να αυξήσουµε την κατευθυντικότητα ενός µη κατευθυντικού 
µικροφώνου, µπορεί να γίνει χρήση παραβολικού κατόπτρου. Όλα 
αυτά βεβαίως ισχύουν, όταν πρόκειται για ήχους οι οποίοι είναι µέσα 
στο ακουστικό φάσµα, δηλαδή από 20Hz ως 20kHz. 

 
 
 
 

 
Εικ. 4.2 Αισθητήρας ανίχνευσης µέσα σε 
ξύλο 

 
Εικ. 4.3 Αισθητήρας ανίχνευσης µέσα 

στο χώµα 

  
Εικ. 4.4 Αισθητήρες ανίχνευσης (επα-

φής) της Acoustic Emission Consulting 
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Όταν όµως το φάσµα της ηχητικής 
εκποµπής του εντόµου, που θέλουµε να 
ανιχνεύσουµε, µπορεί να είναι και πάνω 
από το φάσµα των 20-20000Hz, τότε 
πρέπει να γίνει χρήση ultrasound µι-
κροφώνου. Τέτοια µικρόφωνα χρησιµο-
ποιούνται, συνήθως, για την ανίχνευση 
νυχτερίδων και ποντικιών. 
 
 

4.2. ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συλλογής δεδοµένων όσον αφορά την 
ανίχνευση και την ηχογράφηση διαφόρων ειδών. Στην περίπτωση 
των εντόµων, θα εξετάσουµε µερικούς από αυτούς και ύστερα θα 
αποφανθούµε για το ποιος είναι καταλληλότερος όσον αφορά τον 
εντοπισµό και την ηχογράφηση του Red Palm Weevil. 

 
 

Οι πιο γνωστές µέθοδοι ανίχνευσης και ηχογράφησης, διεκπεραιώ-
νονται µε: 

   
 

 

 
Εικ. 4.5 Ultrasound µικρόφωνο 

της Avisoft Bioacoustics 

Εικ. 4.6   Πολικό διάγραµµα κατευθυντικού µικροφώνου 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
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Εικ. 4.7 Το παραβο-

λικό κάτοπτρο. 

4.2.1. Υπερκατευθυντικά µικρόφωνα (Shotgun) 

 
Το υπερκατευθυντικό µικρόφωνο είναι ένα µικρόφωνο του οποίου 

το διάφραγµα έχει κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε το πολικό 
του διάγραµµα να είναι πολύ στενό. ∆ηλαδή λαµβάνει περισσότερο 
τους ήχους που βρίσκονται on axis, σε σχέση µε ήχους που έρχονται 
από άλλες γωνίες (Εικ.4.6). Αντί κατευθυντικού µικροφώνου, 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα κοινό µικρόφωνο σε συνδυασµό 
µε παραβολικό κάτοπτρο. 

Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρήση µικρο-
φώνων προκειµένου να ηχογραφηθούν οι διάφο-
ροι ήχοι που παράγει ένα έντοµο (π.χ. «ερωτικό» 
κάλεσµα, ήχος των φτερών του, ήχος την ώρα 
που τρώει κ.λ.π.). Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
το µικρόφωνο τοποθετείται µε κατεύθυνση προς 
το έντοµο, ενώ είναι συνδεδεµένο µε ένα ψη-
φιακό recorder όπου καταλήγουν τα ακουστικά 
(audio) σήµατα. Πριν το recorder, όµως, προη-
γείται µία βαθµίδα ενίσχυσης και η πιθανή εφαρ-
µογή ενός φίλτρου, που εξαρτάται από το «αντι-
κείµενο» της ηχογράφησης. Τα δεδοµένα, στη συνέχεια, 
ψηφιοποιούνται και αναλύονται από ειδικά λογισµικά, επεξεργασίας 
ήχου και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

 

 
 

 
Εικ. 4.7 Κατευθυντικό µικρόφωνο σε συνδυασµό µε παραβολικό κάτοπτρο 
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4.2.2. Πιεζοηλεκτρικά µικρόφωνα – Αισθητήρες  

 
Το πιεζοηλεκτρικό µικρόφωνο περιέχει ένα πιεζοηλεκτρικό κρύ-

σταλλο, από χαλαζία ή άλλο υλικό, το οποίο έχει την ιδιότητα όταν 
του ασκείται πίεση να εµφανίζονται στην επιφάνειά του ηλεκτρικά 
φορτία. Ο κρύσταλλος αυτός εφάπτεται πάνω στο διάφραγµα του µι-
κροφώνου. Με την ταλάντωση του διαφράγµατος πιέζεται ο κρύ-
σταλλος και δηµιουργεί στην επιφάνειά του µεταβαλλόµενα ηλε-
κτρικά φορτία.10,11  

Σε αυτή την περίπτωση, αυτοί οι ειδικοί αισθητήρες τοποθετού-
νται, απ’ ευθείας, πάνω στην επιφάνεια, όπου εικάζεται ότι υπάρχουν 
έντοµα. Η επιφάνεια αυτή µπορεί να είναι το έδαφος, κάποια ξύλινη 
επιφάνεια, ένα δέντρο, αποθηκευµένα γεωργικά προϊόντα κ.λ.π. Ο 
αισθητήρας λαµβάνει δονήσεις που µπορεί να προέρχονται από την 
κίνηση του εντόµου µέσα σε µια επιφάνεια ή από το θόρυβο που κά-
νει όταν τρώει ή όταν εκτελεί άλλες λειτουργίες. Οι δονήσεις µετα-
τρέπονται σε ηλεκτρικό σήµα που οδηγούνται σε σύστηµα καταγρα-
φής και επεξεργασίας δεδοµένων. 

 
 
 

 

 
 

Εικ. 4.8 Ο ειδικός αισθητήρας εισάγεται στο χώµα για την ανίχνευση παρασίτων 

 

                                    
10

http://www.kybernografoi.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=171&mode=thread&order

=0&thold=0  
11http://www.focusmag.gr/articles/view-main-category.rx?cid=68 
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4.2.3. Επιταχυνσιόµετρο (Accelerometer) 

 
Το επιταχυνσιόµετρο υπολογίζει την επιτάχυνση χρησιµοποιώντας 

ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα, που αρχικά είχε 
σχεδιαστεί για να ελέγχει την ενεργοποίηση των 
αερόσακων στα αυτοκίνητα. Αυτό το ολοκληρω-
µένο κύκλωµα αποτελείται από µικροσκοπικές 
πλάκες, µε περίβληµα από σιλικόνη, οι οποίες εί-
ναι τοποθετηµένες και συνδεδεµένες όπως οι 
επαφές ενός πυκνωτή. Οι πλάκες αυτές δονού-
νται όταν επιταχύνονται και κατά την δόνηση 
τους αλλάζει η χωρητικότητα. Ένα άλλο 
κύκλωµα, που περιλαµβάνεται στη διάταξη που 
αναφέραµε, υπολογίζει την χωρητικότητα και την µετατρέπει σε 
τάση. Τέλος, ένας ενισχυτής ενισχύει και φιλτράρει τα σήµατα στις 
εξόδους του ολοκληρωµένου κυκλώµατος.12 

 Όσον αφορά τη συγκεκριµένη µέθοδο, χρησιµοποιούνται µεταλ-
λικά καρφιά, τα οποία εισάγονται µέσα στην επιφάνεια την οποία 
ερευνούµε (έδαφος, κορµός δέντρου, γεωργικά προϊόντα κ.λ.π. ). Το 
επιταχυνσιόµετρο συνδέεται, µαγνητικά, πάνω στο καρφί µε σκοπό 
να λάβει τις ακουστικές δονήσεις που, πιθανόν, να λαµβάνουν χώρα, 
40 cm γύρω από το καρφί, καθώς και τη µετέπειτα µετατροπή τους 
σε ηλεκτρικό σήµα. Από αυτό το στάδιο και µετά, ακολουθεί η 
γνωστή διαδικασία επεξεργασίας και αποθήκευσης της audio πληρο-
φορίας.  

 
 

4.3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  
 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα µπορούν να καταγρα-
φούν στον σκληρό δίσκο ενός φορητού υπολογιστή (lap top), σε µία 
κινητή µονάδα δίσκου (hard disk recording) ή σε κάποιο µέσο µα-
γνητικής καταγραφής, που στηρίζεται στην χρήση κασέτας, όπως ένα 
DAT. Επίσης, τα δεδοµένα µπορούν να αποστέλλονται µέσω δι-
κτύου(internet audio streaming) ή να εκπέµπονται ασύρµατα, µέσω 
δορυφόρου (ή άλλης τεχνολογίας ασύρµατης επικοινωνίας ) σε ένα 
κεντρικό σύστηµα . Εκεί µπορεί να γίνεται η επεξεργασία τους, που 
εστιάζεται κυρίως στην ταξινόµηση και κατηγοριοποίηση των ήχων. 
Αυτή η τεχνική εξυπηρετεί µακροπρόθεσµους στόχους, που επικε-
ντρώνονται στην ιδέα της αυτόµατης καταγραφής πληθυσµού µιας 
ζωικής οµάδας και γενικά της πανίδας µιας περιοχής, όπου υπάρχει 
πλήρης απουσία του ανθρώπινου παράγοντα και όλες οι καταγραφές 
µπορούν να γίνουν από µακριά.13 

                                    
12

 http://en.wikipedia.org/wiki/Accelerometer 
13

 Vlad M. Trifa, “A framework for bird songs detection, recognition and localization using acoustic 

sensor networks”, Master thesis, UCLA, 17 February 2006,§3.1.1 

 
Εικ. 4.9 Οι πλάκες του 
επιταχυνσιοµέτρου 
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4.4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ 
(RED PALM WEEVIL) 

 
Το έντοµο που εξετάζουµε στην εργασία µας, ο Rhynchophorus 

Ferrugineus, παρασιτεί µέσα σε κορµούς δένδρων, και συγκεκριµένα, 
ορισµένων φοινικοειδών. Εξ’ αιτίας αυτού του γεγονότος, η µέθοδος 
που θα ενδεικνυόταν, περισσότερο, όσον αφορά την ανίχνευση και 
καταγραφή του, είναι εκείνη της χρήσης ειδικού αισθητήρα, ο οποίος 
θα λαµβάνει δονήσεις µέσα από το δέντρο. Η χρήση ενός κατευθυ-
ντικού µικροφώνου είναι απαγορευτική καθώς ο λόγος σήµατος προς 
το θόρυβο βάθους θα ήταν πολύ µικρός, οπότε και η διαδικασία της 
αναγνώρισης θα γινόταν πιο δύσκολη. 

 
 

4.5. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  
 
 

Συσκευή ακουστικής ανίχνευσης AED 200014  

 

4.5.1. Εισαγωγή 

  
Το όργανο “AED 2000” σε συνδυασµό µε ,διαφόρων τύπων, ειδι-

κούς αισθητήρες (sensors), όπως ο SP-1L αποτελεί ένα αποτελεσµα-
τικό εργαλείο, όσον αφορά την ανίχνευση εντόµων που παρασιτούν 
σε µία περιοχή. Οι εφαρµογές του είναι πολυάριθµες και εντοπίζονται 
κυρίως στην ανίχνευση:  
 

• Τερµιτών που ζουν µέσα σε ξύλα, σε δέντρα και στο έδα-
φος 

• Κανθάρων, σκαθαριών και διαφόρων τύπων κάµπιας που 
τρέφονται µε ρίζες 

• Του µυρµηγκιού, γένους campanotus,  
• Μέλισσας, γένους xylocopa  
• Red Palm Weevil (ρυγχωτός κάνθαρος), που παρασιτεί σε 

ορισµένα είδη φοίνικα  
• Ασιατικών σκαθαριών, γένους Longhorn 
• ∆ιαφόρων εντόµων που παρασιτούν σε αποθηκευµένα κοκ-

κώδη προϊόντα. 
 

                                    
14 http://www.aeconsulting.com 
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4.5.2. Χαρακτηριστικά συσκευής  

 
• Απλή λειτουργία πληκτρολογίου 12 θέσεων για πλοήγηση 

στο µενού 
• Ένδειξη LCD, τεσσάρων γραµµών x 16 χαρακτήρες για επι-

λογή και ρύθµιση παραµέτρων  
• Ρυθµιζόµενο Gain και Threshold, µε LED που αναβοσβήνει 

όταν ξεπεραστεί η τιµή Threshold 
• Αποδιαµορφωµένη έξοδος audio σήµατος, που βοηθάει 

στον χαρακτηρισµό του σήµατος. Σηµαντικό χαρακτηρι-
στικό σε εφαρµογές ανίχνευσης διαρροής χαµηλής συχνό-
τητας, παρακολούθησης κατάστασης µηχανηµάτων και 
εντοπισµού παρασίτων. 

• Σειριακή θύρα, συνεχούς σύνδεσης, σε υπολογιστή. 
• Λειτουργία µε µπαταρίες ή ρεύµα (AC). Χρησιµοποιεί 2 

κανονικές ή επαναφορτιζόµενες µπαταρίες των 9 Volt. 
 
 

 
Εικ. 4.11 Αισθητήρες ανίχνευσης (επαφής) της Acoustic 

Emission Consulting 

 
 

 
Εικ. 4.10 Το AED – 2000 της Acoustic Emission Consulting 
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• Έξοδος AC σήµατος για σύνδεση µε παλµογράφο ή ψη-
φιακή ηχογράφηση. 

• Ευρύ Bandwidth  1KHz – 2.5KHz 
• Λειτουργία φίλτρου ζώνης µε µεταβαλλόµενο bandwidth  
• Αύξηση Gain µέχρι και 20 dB. 40 dB εσωτερικού Gain  
• Μεταβαλλόµενο Threshold από 0 έως 5 Volt µε διαβαθµίσεις 

των 20 mV 
• Έξοδος DC ρεύµατος 24 Volt, για σύνδεση µε προενισχυτές 

ισχύος, και αισθητήρες εσωτερικής προενίσχυσης. 
  
 

    Αισθητήρας SP1 Probe15 

 
Το µοντέλο αισθητήρα SP1 Probe είναι σχεδιασµένο για µετρή-

σεις επαφής σε συνδυασµό µε τη συσκευή AED 2000. ∆ιαθέτει ένα 
set βιδωτών εξαρτηµάτων, πολλαπλών εφαρµογών, που το µετατρέ-
πουν σε πολυχρηστικό εργαλείο.     
 

Ο αισθητήρας SP1 Probe διατίθεται σε 2 εκδόσεις : 
 

To SP1L είναι ένα µοντέλο αισθητήρα χαµηλής συχνότητας µε 
έναν συντονισµένο κρύσταλλο στα 40 KHz και έναν ολοκληρωµένο 
προενισχυτή 40 dB. Με τη χρήση, ειδικά σχεδιασµένων, φίλτρων, ο 
SP1L µπορεί να λειτουργήσει στο 1KHz, για εφαρµογές ανίχνευσης 
διαρροής νερού και ανίχνευσης παρασιτικών εντόµων µέσα σε ξύλο, 
σε προϊόντα και στο χώµα. 

To υψηλόσυχνο µοντέλο 
SP1H είναι σχεδιασµένος για 
εφαρµογές των 100KHz και 
πάνω όπως είναι η ανί-
χνευση διαρροής σε σωλη-
νώσεις υψηλής πίεσης, ανί-
χνευση διαρροής σε βαλβί-
δες, παρακολούθηση λει-
τουργίας µηχανηµάτων και 
ανίχνευση µερικής αποφόρ-
τισης µετασχηµατιστών.   

 
Μαζί µε τους αισθητήρες, 
διατίθεται, επίσης, ένα σύνολο βοηθητικών προεκτάσεων όπως: 

                                    
15 http://www.aeconsulting.com 

 
 

Εικ. 4.12 Ακροσωλήνια επαφής για ανίχνευση 

διαρροής και για παρακολούθηση λειτουργίας µη-

χανηµάτων 
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• Ένας ισχυρός µαγνήτης NeBFe για 
επαφή µε φεροµαγνητικά υλικά.  
• Ένα ανοξείδωτο, ατσάλινο ακροσωλή-
νιο, κυρίως για εισαγωγή σε ξύλινες επι-
φάνειες και στο έδαφος. 
• Ένα ανοξείδωτο, ατσάλινο ακροσωλή-
νιο, µε ελαστικό περίβληµα, για εισα-
γωγή σε µαλακές επιφάνειες, ικανό να 
ελαχιστοποιεί τον θόρυβο επαφής σε χα-
µηλόσυχνες εφαρµογές. 
 
 
 

    Αισθητήρας  ABP – 1 
Airborne Probe16 
 
Ο εναέριος αισθητήρας ABP – 1 Airborne Probe είναι σχεδιασµένος 
για να χρησιµοποιείται µαζί µε το AED – 2000, για ένα σύνολο ειδι-
κών εφαρµογών όπως: 

 
• Ανίχνευση διαρροής σε συστήµατα που χρησιµοποιούν πε-

πιεσµένο αέριο. 
• Εκφόρτιση κορόνας από ηλεκτρικούς αποµονωτές 
• Ανίχνευση παρασίτων σε αποθηκευµένους κόκκους προϊό-

ντων 
• Ανίχνευση εντόµων που ανοί-

γουν τρύπες σε δέντρα ή φυτά. 
 

Ο, υψηλής ευαισθησίας, αισθητήρας  
ABP–1 Airborne Probe είναι συντονισµέ-
νος στα 40KHz (χαµηλή περιοχή των 
υπερήχων) και διαθέτει σύνθετη αντί-
σταση που να ταιριάζει σε εναέρια ηλε-
κτρική σύζευξη. Σε συνδυασµό µε τις µε-
θόδους επεξεργασίας του AED – 2000 
(µέτρηµα threshold και συνεχής επεξε-
ργασία RMS σήµατος) είναι ικανός να 
διακρίνει παλµικές αλλά και συνεχείς πη-
γές θορύβου. Ένας κώνος 11ο ,στο εσω-
τερικό του αισθητήρα, παρέχει έλεγχο 
της κατευθυντικότητας. 
 
 
 

                                    
16 http://www.aeconsulting.com 

 
 

Εικ. 4.13 Το AED – 2000. Ανί-

χνευση τερµιτών σε ξύλινη 

οροφή. 

Εικ. 4.14 Ο αισθητήρας ABP – 1 Air-

borne Probe  

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ 



 

 35 

4.5.3. Χαρακτηριστικά αισθητήρα  

 
• Συµπαγής χειρολαβή - πιστόλι από αλουµίνιο 
• Εναέριος αισθητήρας των 40 KHz 
• Κώνος 11ο για κατευθυντικό έλεγχο λήψης  
• Ολοκληρωµένος προενισχυτής 40 dB 

 • + 24 V DC Τάση 

 • Σύνθετη αντίσταση εξόδου 50 Ohm 

 • BNC βυσµάτωση  

• ∆ιαστάσεις και βάρος  
 • 6.5” x 2.4” x 1” (16.5 cm x 6.1cm x 2.5 cm) 
 • 10 oz (284 gms) 

 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικ. 4.15 Ο ABP – 1 Airborne Probe στην ανί-

χνευση διαρροής αερίου 

Εικ. 4.17 Ο ABP – 1 Airborne Probe στον 

έλεγχο εκφόρτισης κορόνας  

 

Εικ. 4.16 Ο ABP – 1 Airborne Probe 

στην ανίχνευση εντόµων µέσα σε 

κόκκους σταριού 
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Συσκευή ακουστικής ανίχνευσης Laar WD 60 Pro 
CSC17 

4.5.4. Εισαγωγή 

 
Το Laar WD 60 Pro CSC είναι, επίσης, ένα µηχάνηµα ανίχνευσης 

που έχει χρησιµοποιηθεί κυρίως για την ανίχνευση καταστροφικών 
εντόµων µέσα σε φοίνικες, όπως ο Red Palm Weevil. Κατασκευαστής 
του είναι ο Benedikt Von Laar, ο οποίος και έχει χρησιµοποιήσει το 
Laar WD 60 Pro CSC για την ανίχνευση του R.P.W. σε φοινικιές .Το 
µηχάνηµα αυτό είναι µια συσκευή χειρός, που είναι κατασκευασµένη 
να λαµβάνει µικρές ακουστικές δονήσεις και η αποτελεσµατικότητά 
του έχει, επίσης, δοκιµαστεί σε Γερµανικά είδη σκαθαριών που ζουν 
µέσα στα ξύλα. 

 

 
 

Το standard πακέτο της συσκευής περιέχει: 
 

• Το Laar WD 60 Pro CSC 
• Ένα ζευγάρι ακουστικά 
• Το εγχειρίδιο 
• Audio CD µε Samples 
• CD – Rom µε πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν 
• Ένα τρυπάνι των 8mm για εφαρµογή σε ξύλο  

 

                                    
17 http://www.laartech.biz 

 
 

Εικ. 4.18  Το Laar WD 60 Pro CSC. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ 



 

 37 

 
∆ιατίθενται, προαιρετικά, µπαταρίες για το τρυπάνι, εξοπλισµός για 
επούλωση πληγής του δέντρου, βίδες µαρκαρίσµατος τρύπας. 
 
 
 

4.5.5. Χαρακτηριστικά συ-
σκευής  

 
• ∆υνατότητα ανίχνευσης ακουστικών 
δονήσεων από 50 Hz έως 250 KHz 
• Line έξοδος σήµατος. για σύνδεση 
µε διάφορα µέσα καταγραφής (DAT, 
Hard Disk) 
• Bandwidth: 50Hz – 30KHz 
• Έξοδος για ακουστικά 
• Είσοδος για µικρόφωνο – αισθητήρα 
• ∆υνατότητα αλλαγής του αισθητήρα 
• Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας 
• Τάση λειτουργίας : 9V 
 

Εκτός από την ανίχνευση εντόµων το Laar WD 60 Pro CSC προ-
σφέρεται και για χρήση σε εφαρµογές, όπως, ανίχνευση ακουστικής 
εκποµπής µέσα στο νερό ή και υπερήχων. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Εικ. 4.19 ∆ιάφοροι τύποι αισθητήρων (από 

αριστερά: υδρόφιλος, επαφής και ο απλός) 

 
Εικ. 4.20 Εφαρµογή µέσα στο νερό µε 
χρήση υδρόφωνου 

 
Εικ. 4.21 To Laar WD 60 Pro CSC 

συνδεδεµένο µε σύστηµα παρακολούθη-

σης (monitoring)  
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Σύστηµα ακουστικής καταγραφής Avisoft 
Bioacoustics UltraSoundGate18 

 

4.5.6. Εισαγωγή 

 
Η συσκευή UltraSoundGate της Avisoft Bioacoustics είναι ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής. που χρησιµοποιείται για την 
ανίχνευση εντόµων, ποντικιών, νυχτερίδων, πουλιών και κητοειδών. 
Η φιλοσοφία αυτού του οργάνου διαφέρει από τα άλλα δύο που φαί-
νονται παραπάνω εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι έχει τέσσερα ανεξάρ-
τητα κανάλια. Πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί να λειτουργεί σαν 
τέσσερις αυτόνοµες συσκευές. 
 
 

 
Εικ. 4.22 Avisoft Bioacoustics UltraSoundGate 416 

(µπροστά) 

 
Εικ.  4.23 Avisoft Bioacoustics UltraSoundGate 416 

(πίσω) 

 
 

4.5.7. Χαρακτηριστικά συσκευής 

 
• 4 ξεχωριστοί AD µετατροπείς µε 16bit ανάλυση / 1MHz 

δειγµατοληψία. 
• Αριθµός καναλιών (XLR βύσµατα 5 pins, θηλυκά.): 4 

διαφορικά (4 διαφορετικοί AD µετατροπείς) 
• Τροφοδοσία µικροφώνου : 5volt, 20mA , 200volt. 
• Μέγιστη ευαισθησία της XLR εισόδου (peak to peak)       

+–20mvolt. 
• Εξωτερικές είσοδοι, 2.5mm mini jack βύσµατα: 4 (µία για 

κάθε αναλογικό κανάλι) 
• Εναλλακτικά sample rates : 50, 62.5, 75, 100, 125, 150, 

166, 187, 214, 250, 300, 375, 500, 750kHz (8 bit µόνο). 

                                    
18

 http://www.avisoft.com 
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Εικ. 4.24 Το µπλοκ διάγραµµα του UltraSoundGate 416 

• Επιλογή ανάλυσης 8 ή 16 bit 
• Maximum συναθροιστικά sample rate: 500 kHz στα 16 bit 

και 1MHz στα 8 bit. 
 
 
 

 
 
 
 

• Maximum bandwidth αναλογικής εισόδου: 20Hz….370kHz 
• Trigger διακόπτης, για αποµακρυσµένο έλεγχο της 

ηχογράφησης στο σκληρό δίσκο, σε συγχρονισµό µε το 
εκάστοτε χρησιµοποιούµενο software. 

• USB 1.1 πρωτόκολλο  
• Λειτουργία τροφοδότησης µέσο διαύλου (BUS) 
• Plug&play λειτουργία για όλες τις συσκευές που συνδέο-

νται. 
• Ένδειξη υπερχείλισης  
• Συµπαγές περίβληµα από αλουµίνιο (103x56x145mm συ-

µπεριλαµβανοµένου των διακοπτών, βάρος: 600gr) 
• Υδατοστεγές άθραυστο κουτί µεταφοράς anti-static 

 

 
Επιπρόσθετα, η συσκευή διατίθεται και µε δικό της λογισµικό για 

την καταγραφή και επεξεργασία των ήχων. Τα µικρόφωνα που χρη-

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
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σιµοποιούνται από την συσκευή δεν είναι όπως τα συµβατικά πυκνω-
τικά µικρόφωνα, αλλά είναι µε 5pin XLR και χρειάζονται διαφορετική 
τροφοδοσία.  

 
 
 

 

Εικ. 4.26   Μικρόφωνο της Avisoft µε 

επίπεδη απόκριση συχνότητας  από 

15kHz ως 180kHz 

Εικ. 4.25  Υδρόφωνο της Avisoft µε 
µετατροπέα από BNC σε 5 pin XLR 

ρυθµιζόµενο φίλτρο διέλευσης υψηλών 

και προενισχυτή 
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5.5.5.5. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ 

ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ     

 
 

5.1. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 
 

Όταν ο red palm weevil προσβάλει κάποιο φοίνικα, το φυτό στην 
αρχή δεν παρουσιάζει κάποια συµπτώµατα της προσβολής του. Όταν 
αρχίσει να φαίνεται ότι ο φοίνικας έχει προσβληθεί από το έντοµο, 
είναι πια αργά για την σωτηρία του και είναι καταδικασµένος. Για τον 
λόγο αυτόν η ανίχνευση του, µέσα στο φοινικοειδές, είναι µια 
µακροχρόνια και επίπονη διαδικασία. 
Αφού έχει επιλεγεί ο κατάλληλος εξοπλισµός πρέπει να εξετάζουµε 

τους φοίνικες έναν έναν ξεχωριστά. Είναι προτιµότερο να χρησιµο-
ποιείται αισθητήρας ανίχνευσης, ο οποίος θα µπαίνει µέσα στο φυτό, 
ώστε η στάθµη θορύβου βάθους να βρίσκεται σε πολύ χαµηλότερα 
επίπεδα απ’ ότι στην περίπτωση που θα γινόταν χρήση αισθητήρα 
επαφής ή µικροφώνου (βλ. κεφ 4). Αναλυτικότερα η διαδικασία είναι 
η εξής. Αρχικά πρέπει να ανοιχθεί µια οπή στον φοίνικα από την 
οποία θα εισάγουµε τον αισθη-
τήρα στο εσωτερικό του φυτού. 
Η οπή αυτή είναι προτιµότερο να 
γίνει όσο το δυνατό πλησιέστερα 
στην κεφαλή του φοινικοειδούς, 
γιατί σε αυτό το σηµείο συνηθί-
ζει να γεννάει τα αυγά του, το 
έντοµο. ∆εδοµένου ότι ο αισθη-

τήρας µπορεί να ανιχνεύσει δο-
νήσεις που γίνονται γύρω του, 
µέχρι και 40cm, συνιστάται, η 
ίδια διαδικασία, να γίνει σε πε-
ρισσότερα από ένα σηµεία, κατά µήκος του κορµού του φοινικοει-
δούς, ανάλογα µε το ύψος του. 

Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείται κάποιο ειδικό προϊόν το οποίο 
βοηθάει το φυτό να επουλώσει τις οπές – πληγές, που ανοίχτηκαν 

Εικ. 5.1 Η ευαισθησία του ανιχνευτή 

αυξάνεται ανάλογα µε το βάθος εισαγωγής  
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Σχ.  5.1 Φασµατογράφηµα φώνησης τζιτζικιού. 

νωρίτερα στο σώµα του. Τα δεδοµένα που λαµβάνει ο αισθητήρας 
περνούν από ενισχυτικές µονάδες και φίλτρα και στη συνέχεια κατα-
γράφονται σε ψηφιακά µέσα αποθήκευσης.  

 
 

5.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ  
 
Όπως έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενο κεφάλαιο, τα διά-

φορα είδη παράγουν ηχητικές εκποµπές, των οποίων η διαφορετικό-
τητα δε γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί. Η γραφική αναπα-
ράσταση του ήχου, οπτικοποιεί τις διαφορές αυτές, βοηθάει στην 
ηχητική ανάλυση και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ταυτο-
ποίηση των ειδών. 

 
 

5.2.1. Φασµατογράφηµα (spectrogram) και τρισδιά-
στατη ανάλυση συχνοτήτων.19 

 
Οι δύο πιο δηµοφιλείς γραφικές αναπαραστάσεις είναι το φασµα-

τογράφηµα (spectrogram) ή τρισδιάστατη ανάλυση συχνοτήτων.  
 

 

                                    
19

 ∆ιγαλάκης Βασίλης. Σηµειώσεις µαθήµατος: «Εισαγωγή στην επεξεργασία Φωνής» Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών. Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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Σχ.  5.3 Τρισδιάστατη ανάλυση συχνοτήτων φώνησης τζιτζικιού . Οι 
χαµηλές συχνότητες που παρουσιάζονται, προέρχονται από τον 

µηχανικό θόρυβο. 

Το φασµατογράφηµα είναι ένα γράφηµα του 
οποίου οι άξονες αναπαριστούν, ο µεν του x τον 
χρόνο και ο δε y την συχνότητα. Η τρίτη παρά-
µετρος, που είναι το χρώµα, για έγχρωµο γρά-
φηµα, ή η πυκνότητα του χρώµατος, για γρά-
φηµα που χρησιµοποιεί την κλίµακα του γκρι, 
απεικονίζει το πλάτος έντασης σε dB.  

Το γράφηµα σχηµατίζεται υπολογίζοντας τον 
Short-time Fourier Transformation (STFT) ενός 
παραθύρου της φωνής, ανά µικρά χρονικά δια-
στήµατα και σχεδιάζοντας το µέτρο. Σύµφωνα µε 
την αρχή της Αβεβαιότητας (Uncertainty Principle), δεν µπορούµε να 
έχουµε ακριβή ανάλυση και στο χρόνο και στη συχνότητα. 

Τα φασµατογραφήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα Ευ-
ρείας ζώνης και στα Στενής ζώνης. 

Το Ευρείας Ζώνης φασµατογράφηµα (Wideband Spectrogram) 
δίνει έµφαση στην ανάλυση, σε σχέση µε το χρόνο, έτσι ώστε να πα-
ρακολουθεί ταχείες µεταβολές του φάσµατος και υπολογίζεται χρη-
σιµοποιώντας µικρών εύρων παράθυρα (περίπου 5-20 sec). 

Το Στενής Ζώνης φασµατογράφηµα (Narrowband Spectrogram) 
δίνει έµφαση στην ανάλυση, σε σχέση µε τη συχνότητα, έτσι ώστε 
να αναπαριστά το φάσµα µε αρκετή λεπτοµέρεια. Υπολογίζεται χρη-
σιµοποιώντας παράθυρα, µε µεγαλύτερο εύρος (της τάξης των 50 
msec). 

Στην τρισδιάστατη ανάλυση συχνοτήτων, οι δύο κάθετοι άξονες 
αντιστοιχούν στο χρόνο και στην συχνότητα, όπως και στο φασµα-
τογράφηµα και το διαφορετικό χρώµα σε διαφορετικό πλάτος έντα-
σης.  

 

 
 

 
Σχ. 5.2 Αντιστοιχία χρωµά-

των του φασµατογραφήµα-

τος 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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5.2.2. Ανάλυση φασµατογραφηµάτων του    κόκκινου 
ρυγχωτού κανθάρου των φοινικοειδών (R.P.W) 

 
Τα φασµατογραφήµατα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, 

βάση του περιεχοµένου τους. Τα χρονικά και τα φασµατικά. Τα χρο-
νικά είναι αυτά στα οποία η πληροφορία παρουσιάζεται να επανα-
λαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα, έχοντας, πάντα, το ίδιο πλά-
τος έντασης και το ίδιο συχνοτικό περιεχόµενο. Τα φασµατικά, είναι 
τα γραφήµατα των οποίων η πληροφορία είναι συγκεχυµένη. Μπορεί 
να υπάρχουν µόνο κάποιες φράσεις πού να επαναλαµβάνονται µεν 
αλλά άτακτα και χωρίς τα ίδια πλάτη έντασης δε, έχοντας πάντα το 
ίδιο συχνοτικό περιεχόµενο.    

 
Τα έντοµα παράγουν ήχους, οι οποίοι τα βοηθούν στην προσέλ-

κυση του θηλυκού εντόµου από το αρσενικό ή για να δηλώσουν την 
ενόχληση τους από άλλα έντοµα. Μπορούν, ακόµα, να παράγουν 
ήχους, µη επιτηδευµένα, κατά την διάρκεια κάποιων λειτουργιών 
τους, όπως, για παράδειγµα, κατά την σίτισή τους, την πέψη τους 
και άλλα. 

Στο σχήµα 5.1 φαίνεται το φασµατογράφηµα της φώνησης ενός 
τζιτζικιού. Είναι χρονικό, αφού µπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι 
αποτελείται από µια συγκεκριµένη φόρµα, πού επαναλαµβάνεται και 
αποτελείται από τρία διαφορετικά µοτίβα. Το (Α) το (Β) και το (Γ). Η 
συγκεκριµένη φώνηση έχει σκοπό να προκαλέσει ερωτικά το θηλυκό 
του είδους.  
 

Στην περίπτωση του red palm weevil οι ηχητικές εκποµπές που 
παράγονται και εξετάζουµε προέρχονται από την προνύµφη που βρί-
σκεται µέσα στον φοίνικα. Η µόνη δραστηριότητά της, είναι η σίτιση 
µε την όποια θα συλλέξει θρεπτικά συστατικά που θα οδηγήσουν 
στην επιτυχή νύµφωσή της όπως και η διαδικασία δηµιουργίας της 
νυµφικής θήκης. Εποµένως δεν καλείται θέµα ερωτικού καλέσµατος, 
ούτε επίδειξη κυριαρχίας σε κάποια περιοχή. Οι ηχητικές εκποµπές 
που µπορεί να προκύψουν από την διαδικασία σίτισης είναι, πρώτον, 
κατά την ίδια την διαδικασία σίτισης, η ηχητική εκποµπή, δηλαδή, 
την στιγµή που οι σιαγόνες της προνύµφης θρυµµατίζουν το ξύλο, 
δεύτερον, η κίνησή της την ώρα που τρέφεται ή η κίνηση µέσα στις 
στοές, πού η ίδια έχει ανοίξει και τρίτον, ήχοι που παράγονται κατά 
την διαδικασία της πέψης ή την εξαγωγή αέρα από το σώµα της.20  

Παρακάτω παραθέτονται φασµατογραφήµατα από τις χαρακτηρι-
στικότερες εκποµπές του Rhynchophorus ferrugineus.20 

 
 

                                    
20

 Benedikt von Laar , Inc. “The bioacoustic detection of the Red Palm Weevil” April 2002 § “Results 

Of Measurement And Analysis” 
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Σχ.  5.4 

Σχ.  5.5 

 

            

 
 

 
 
Στο σχήµα 5.4 παρατίθεται ένα ολοκληρωµένο φασµατογράφηµα 

στο οποίο καταγράφονται όλες οι λειτουργίες της προνύµφης. Παρα-
τηρείται ότι το γράφηµα είναι ακαθόριστο, χωρίς εµφανή επαναλαµ-
βανόµενα µοτίβα όπως για παράδειγµα, στην περίπτωση του τζιτζι-
κιού. 
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Σχ.  5.6 

Σχ.  5.7 

 

               

 
 
 

 
Η εκποµπή της προνύµφης βρίσκεται 

στο φάσµα των 400Hz έως 16000Hz µε 
την κύρια δραστηριότητά του να εµφανί-
ζεται από τα 2kHz ως τα 7kHz. Συχνότη-
τες που βρίσκονται κάτω από τα 1000Hz 
σχετίζονται µε το ξύλο, πού είτε πρόκει-
ται περί ανακλάσεων είτε περί τριβής της 
προνύµφης πάνω σε αυτό. 

Στα φασµατογραφήµατα 5.5, 5.6 και 
5.7 στα σηµεία (Α), (Α) και (Β) αντιστοί-
χως, φαίνεται ο ήχος που παράγεται κατά 
την διαδικασία της πέψης και της αποβο-
λής υγρών από το σώµα της προνύµφης. 
 

Στο (Α) µέρος του γραφήµατος 5.7 
αναπαριστάται ο ήχος πού παράγεται 
κατά την κίνηση.  
Η ακουστική εκποµπή, κατά τη διαδικα-
σία της πέψης και της αποβολής υγρών, 
µπορεί να µην έχει πάντα την ίδια ένταση 
αλλά η συχνοτική της απόκριση και η 
εξέλιξη της στον χρόνο την χαρακτηρίζει. 
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Σχ.  5.8 

Στο 5.8 οι κάθετες, στον άξονα του χρόνου, γραµµές, που φαίνο-
νται, είναι ο ήχος που παράγεται από την διαδικασία της σίτισης. Εί-
ναι ο ήχος του ξύλου από την τριβή των δοντιών της προνύµφης 
πάνω σε αυτό. 
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6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ 

 
 

6.1. ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

 
Η Βιοµετρική αναφέρεται στην αυτόµατη αναγνώριση ενός ατό-

µου, βασισµένη σε ψυχολογικά και χαρακτηριστικά συµπεριφοράς. 
Υπάρχουν πολύ τύποι βιοµετρικών χαρακτηριστικών: αναγνώριση 
προσώπου, αναγνώριση αποτυπωµάτων, γεωµετρία δαχτύλων, 
γεωµετρία χεριού, αναγνώριση ίριδας, αναγνώριση φλέβας και ανα-
γνώριση φωνής και υπογραφής. 

Η µέθοδος της βιοµετρικής αναγνώρισης προτιµάται, έναντι των 
παραδοσιακών µεθόδων που περιλαµβάνουν κώδικες και προσωπι-
κούς αριθµούς ταυτοποίησης (PINs) για διάφορους λόγους: 

Το άτοµο, προς αναγνώριση, πρέπει να παρίσταται στο σηµείο της 
αναγνώρισης. Η ταυτοποίηση που βασίζεται σε βιοµετρικές τεχνικές 
απαλλάσσει τον χρήστη από το να θυµάται κωδικούς ή να συναλ-
λάσσεται χρησιµοποιώντας κάρτες ή ταυτότητες.  

Σαν αποτέλεσµα της επανάστασης στην τεχνολογίας της πληρο-
φορίας, είναι αναγκαίο να περιοριστεί η πρόσβαση σε προσωπικά και 
ευαίσθητα δεδοµένα, αντικαθιστώντας τα PINs και τους κωδικούς. Οι 
βιοµετρικές τεχνικές προσφέρουν περισσότερες ανέσεις στον χρήστη  
και µπορούν να αποτρέψουν πιθανή, µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 
σε αυτόµατες ταµιακές µηχανές (ATM), κινητά τηλέφωνα, πιστωτικές 
κάρτες, Η/Υ, workstations και δίκτυα υπολογιστών. 

Οι PINs και οι κωδικοί µπορούν να ξεχαστούν και οι µέθοδοι ανα-
γνώρισης που σχετίζονται µε κάρτα, όπως είναι το διαβατήριο, το δί-
πλωµα οδήγησης, η κάρτα ασφάλειας µπορούν να κλαπούν ή να χα-
θούν. ∆ιάφοροι τύποι βιοµετρικών συστηµάτων χρησιµοποιούνται για 
αναγνώριση σε πραγµατικό χρόνο. Υπάρχουν βιοµετρικά συστήµατα 
τα οποία χρησιµοποιούν σάρωση ίριδας και αµφιβληστροειδούς και 
γεωµετρία προσώπου και χεριού. Τα περισσότερα, όµως, σχετίζονται 
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µε αναγνώριση προσώπου, φωνής και αντιστοίχηση δακτυλικών 
αποτυπωµάτων.21 

 

6.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ 
 
Στις µέρες µας, η αναγνώριση οµιλίας αποτελεί µία σηµαντική και 

αξιόπιστη τεχνολογία, συνεχώς εξελισσόµενη, που έχει χρησιµοποιη-
θεί σε πολυάριθµες βιοµηχανικές και µη εφαρµογές. Μερικά παρα-
δείγµατα είναι: 
 

• Συστήµατα ελέγχου πρόσβασης. 
• Τραπεζικές συναλλαγές µέσω τηλεφώνου. 
• Βιοµετρική σύνδεση σε εµπορικά συστήµατα που σχετίζο-

νται µε το τηλέφωνο.  
• Υπηρεσίες πληροφοριών και κρατήσεων. 
• Έλεγχος ασφαλείας για εµπιστευτικές πληροφορίες. 

 
Οι εφαρµογές αυτές χωρίζονται σε 3 µεγάλες κατηγορίες, την 

«αναγνώριση οµιλητή»  την «επιβεβαίωση οµιλητή» και την 
«αναγνώριση οµιλίας».  

Αναγνώριση οµιλητή χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό µια 
άγνωστης φωνής και την αντιστοίχησή της σε µία φωνή από ένα σύ-
νολο γνωστών φωνών. ∆ηλαδή απαντάµε στο ερώτηµα «Ποιος εί-
ναι;».  

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία εφαρµογών, γίνεται πιστοποί-
ηση και εξακρίβωση της ταυτότητας του οµιλητή σε σχέση µε την 
ταυτότητα του οµιλητή που έχουµε θέσει ως µοντέλο σύγκρισης, εκ 
των προτέρων. ∆ηλαδή στην περίπτωση αυτή απαντάµε στο ερώτηµα 
«Είναι αυτός ο Χ οµιλητής ή όχι;».  

Στην τελευταία κατηγορία, που είναι αρκετά πιο πολύπλοκη από 
τις άλλες δύο, προσπαθούµε να αναγνωρίσουµε το περιεχόµενο του 
λόγου του οµιλητή.  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται κάποιες µέ-
θοδοι, της συγκεκριµένης τεχνολογίας και θα επικεντρωθούµε κυ-
ρίως στις δύο πρώτες κατηγορίες εφαρµογών, την «αναγνώριση οµι-
λητή» και την «επιβεβαίωση οµιλητή».  

Στόχος µας είναι η κατασκευή µοντέλων πιθανότητας από «φωνη-
τικά» δείγµατα του ρυγχωτού κάνθαρου, πρώτον, για να µπορούµε 
να διαπιστώσουµε την ύπαρξή του µέσα στο δέντρο και, δεύτερον, 
για να µπορούµε να τον ξεχωρίσουµε ανάµεσα σε άλλα έντοµα, που 
πιθανόν να παρασιτούν στην ίδια περιοχή. 
 

                                    
21

 Gerik Alexander von Graevenitz “About Speaker Recognition Techology”, Bergdata Biometrics 

GmbH, Germany, §. “Overview About Biometrics” 
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6.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΙ-
ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
Τα συστήµατα αναγνώρισης οµιλητή ταξινοµούνται σε καθορι-

σµένου κειµένου και ακαθόριστου. Στην πρώτη περίπτωση το 
σύστηµα «γνωρίζει», εκ των προτέρων, την φράση «κλειδί» ή τον 
κωδικό που θα προφέρει ο χρήστης.  

Αυτά τα συστήµατα απαιτούν από τον χρήστη να επαναλάβει κά-
ποιες συγκεκριµένες εκφράσεις, που συνήθως περιέχουν το ίδιο κεί-
µενο µε τα δεδοµένα της «εκπαίδευσής» του. Σε αυτή την περίπτωση 
η γνώση λέξεων ή ακολουθιών λέξεων µπορεί να εκµεταλλευτεί 
προκειµένου να βελτιωθεί η απόδοση. 

Όσον αφορά την αναγνώριση οµιλητή ακαθόριστου κειµένου, το 
σύστηµα δεν γνωρίζει, εξ’ αρχής, το κείµενο που προφέρεται από 
τον χρήστη, είναι πιο ευέλικτο και τα µοντέλα πιθανότητας γίνονται 
πιο πολύπλοκα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των 
δύο αυτών περιπτώσεων είναι τα εξής: 

 
 

6.3.1. Καθορισµένο κείµενο 

 
• Πλεονεκτήµατα 

• Γενικά, καλύτερη απόδοση όσο περιορίζεται η διαδικασία. 
• Το σύστηµα βελτιώνεται όσο περιορίζεται το µέγεθος του 

κειµένου προς αναγνώριση. 
• Υπάρχει αυξηµένη ασφάλεια, καθώς το σύστηµα είναι δύ-

σκολο να εξαπατηθεί. 
• Μειονεκτήµατα 

• Απαιτεί συγκεκριµένη και ακριβή άρθρωση του λόγου προ-
κειµένου να γίνει η ταυτοποίηση. 

• Απαιτείται δηµιουργία µοντέλων και για τη δυναµική φύση 
του λόγου. 

 
 

6.3.2. Ακαθόριστο κείµενο 

 
• Πλεονεκτήµατα 

• Το σύστηµα είναι πιο ευέλικτο και µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί και για µη συγκεκριµένο λόγο. 

• ∆εν χρειάζεται η δηµιουργία µοντέλων για την δυναµική 
του λόγου, οπότε υπάρχει υπολογιστικό κέρδος. 
 

• Μειονεκτήµατα 
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• Απαιτεί την χρήση µεγάλης ποσότητας, φωνητικά, ισορρο-
πηµένου λόγου. 

• Εξ’ αιτίας της ποικιλοµορφίας του κειµένου, τα µοντέλα εί-
ναι πολύπλοκα. 

 
 

6.4. INTRASPEAKER ΚΑΙ INTERSPEAKER 
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ 

 
Η διαφορές των χαρακτηριστικών µεταξύ διαφορετικών οµιλητών, 

ονοµάζεται interspeaker ποικιλοµορφία (interspeaker variance). 
Η interspeaker ποικιλοµορφία προκαλείται από τη διαφορετικό-

τητα των φωνητικών χαρακτηριστικών, που παρατηρούνται από 
άτοµο σε άτοµο και παρέχει χρήσιµη πληροφορία για τον διαχωρισµό 
διαφόρων οµιλητών. Ένα άλλο είδος ποικιλοµορφίας είναι η in-
traspeaker ποικιλοµορφία (intraspeaker variance), που προκαλείται 
όταν ένας οµιλητής προφέρει την ίδια λέξη ή πρόταση αλλά δεν 
µπορεί να επαναλάβει την άρθρωση µε, ακριβώς, τον ίδιο τρόπο από 
την µία εφαρµογή στην άλλη.  

 
Η intraspeaker variance περιλαµβάνει τον διαφορετικό ρυθµό 

οµιλίας, την συναισθηµατική κατάσταση οµιλητή και το περιβάλλόν 
οµιλίας. Είναι ο κύριος παράγοντας που προκαλεί τη µείωση της 
απόδοσης του συστήµατος αναγνώρισης οµιλητή. Γι’ αυτό είναι επι-
θυµητό να επιλέγονται οι παράµετροι που παρουσιάζουν µικρότερη 
intraspeaker και περισσότερη interspeaker ποικιλοµορφία. Σε περισ-
σότερες εφαρµογές αναγνώρισης οµιλητή, είναι πιθανό να µειώνεται 
η intraspeaker ποικιλοµορφία, απαιτώντας από τον χρήστη να προ-
φέρει την δοκιµαστική πρόταση, που περιέχει το ίδιο κείµενο ή λεξι-
λόγιο όπως οι προτάσεις εκπαίδευσης. Αυτή είναι περίπτωση των µε-
θόδων αναγνώρισης οµιλητή καθορισµένου κειµένου.22  

 
 

6.5. ΠΗΓΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
 

Οι πηγές σφαλµάτων επιβεβαίωσης που µπορούν να προκύψουν 
είναι οι εξής: 23 

 
 

                                    
22

 Gerik Alexander von Graevenitz “About Speaker Recognition Technology”, Bergdata Biomet-

rics GmbH, Germany, §“Intraspeaker and Interspeaker Variance” 

 
23

 Gerik Alexander von Graevenitz “About Speaker Recognition Technology”, Bergdata Biomet-

rics GmbH, Germany, §“Sources of Verification Error” 
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• Φράσεις που έχουν διαβαστεί ή εκφραστεί λανθασµένα  
• Ακραίες συναισθηµατικές συνθήκες.  
• Ο τρόπος έκφρασης της φράσης είναι διαφορετικός από τον 

τρόπο που χρησιµοποιήθηκε στη καταγραφή.  
• Αλλαγή θέσης λήψης του µικροφώνου. 
• Ασυµβατότητα καναλιού (π.χ. χρήση διαφορετικών 

µικροφώνων για καταγραφή και επιβεβαίωση). 
• ∆ιαφορετική ταχύτητα προφοράς κατά την διάρκεια της. 

επιβεβαίωσης σε σύγκριση µε τα δεδοµένα της εκπαίδευσης. 
• Ασθένεια (π.χ. το κρύωµα µπορεί να αλλοιώσει τη φωνή). 
• Η ηλικία.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Σχ. 6.1 Τα στάδια λειτουργίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αναγνώρισης οµιλίας 

 
 

6.6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 

 
Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αναγνώρισης οµιλίας λειτουργεί σε 2 
φάσεις. Αρχικά, προηγείται η φάση της εκπαίδευσης (training) 
του συστήµατος και επακολουθεί η φάση της αναγνώρισης, που εί-
ναι και ο τελικός στόχος στον οποίο αποσκοπούµε. Αναλύοντας τους 
όρους : 

----              --
-- 

Εξαγωγή 
Χαρακτηριστικών 

Εκπαίδευση 

Αναγνώριση 

∆ηµιουργία 
Μοντέλων 

Αντιστοίχιση 
Προτύπων 

Βάση 
∆εδοµένων 

Εξαγωγή 
Απόφασης 
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• Εκπαίδευση συστήµατος: Εισάγουµε στο σύστηµα φωνη-

τικά δείγµατα γνωστής προέλευσης, από τα οποία, µε ειδική 
επεξεργασία, θα δηµιουργηθούν τα µοντέλα πιθανότητας. 

• Αναγνώριση: Κάθε νέο, άγνωστο, φωνητικό δείγµα που ει-
σάγεται στο σύστηµα συγκρίνεται µε τα ήδη υπάρχοντα, 
γνωστά δείγµατα προκειµένου να επιτευχθεί η αναγνώριση, 
επιβεβαίωση ή ταυτοποίηση του οµιλητή. 

 
Πρέπει να σηµειώσουµε, όµως, ότι κάθε µοντέλο πιθανότητας που 

δηµιουργείται αποθηκεύεται σε µία βάση δεδοµένων, η οποία χρησι-
µεύει για την ταξινόµηση του κάθε νέου είδους που ανιχνεύεται. Οι 
βαθµίδες λειτουργίας του συστήµατος φαίνονται στο σχήµα 6.1 ενώ 
στη συνέχεια αναλύονται τα επί µέρους στάδια λειτουργίας. 

 
 

6.7. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

(FRONT-END ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) 
 

Μια βασική υπόθεση στην οποία βασίζονται οι αναγνωριστές, είναι 
ότι το σήµα της φωνής µπορεί να θεωρηθεί σαν στάσιµο (stationary-
δηλαδή τα χαρακτηριστικά του φάσµατος µπορούν να θεωρηθούν 
σταθερά) σε ένα διάστηµα λίγων msecs. To σήµα φωνής χωρίζεται 
σε ένα σύνολο από διαστήµατα (frames) και για κάθε διάστηµα υπο-
λογίζεται ένα οµαλοποιηµένο φάσµα. Τα διαστήµατα έχουν συνήθως 
µήκος 10 msecs και αλληλεπικαλύπτονται δίνοντας έτσι ένα παρά-
θυρο µεγαλύτερου µήκους. Χρησιµοποιώντας για παράδειγµα παρά-
θυρο Hamming και εφαρµόζοντας ανάλυση Fourier ή γραµµικής 
πρόβλεψης (LPC) παίρνουµε τις βασικές φασµατικές παραµέτρους τις 
οποίες, µε διάφορους µετασχηµατισµούς, µετατρέπουµε σε κάποια 
κατάλληλη µορφή. 

Μια τέτοια µορφή, για τα ακουστικά διανύσµατα, είναι οι mel-fre-
quency cepstral coefficients (MFCCs). Αφού πάρουµε το φάσµα του 
σήµατος, εφαρµόζουµε µια κλίµακα (mel-frequency) η οποία σχεδιά-
ζεται, ουσιαστικά, ώστε να προσεγγίζει την φασµατική ανάλυση της 
ανθρώπινης ακοής, που είναι γραµµική έως τα 1000Hz και λογαριθ-
µική από εκεί και πέρα. Η κλίµακα αυτή έχει αποδειχθεί, πειραµατικά, 
ότι βελτιώνει την ακρίβεια αναγνώρισης. Στη συνέχεια, για να κά-
νουµε την ισχύ του φάσµατος Γκαουσιανή εφαρµόζουµε λογαριθµική 
συµπίεση. Τέλος, αφού εφαρµόσουµε Discrete Cosine Transform, 
παίρνουµε ένα ακουστικό διάνυσµα, που αποτελείται από 12 cepstral 
συντελεστές και την ενέργεια του σήµατος. 
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6.7.1. Η διαδικασία κβαντισµού των παραµέτρων  

 

Το τελικό αποτέλεσµα, εποµένως, είναι η παραγωγή ενός MFCC δια-
νύσµατος για κάθε frame (δηλαδή για κάθε 10 msecs) φωνής. Ο 
βασικός σκοπός αυτής της εργασίας, είναι ο βέλτιστος διανυσµατικός 
κβαντισµός των παραπάνω διανυσµάτων. Η διαδικασία αυτή περι-
γράφεται εκτενώς σε επόµενο κεφάλαιο Εδώ πολύ σύντοµα θα ανα-
φέρουµε απλά την κεντρική ιδέα, που είναι η εξής : 

 
To MFCC διάνυσµα Υ χωρίζεται κατάλληλα σε µικρότερα υποδιανύ-
σµατα y1,y2,…,yL και κάθε τέτοιο υποδιάνυσµα κβαντίζεται στο πιο κο-
ντινό σε αυτό υποδιάνυσµα,   από ένα σύνολο από τέτοια κατάλληλα 
επιλεγµένα υποδιανύσµατα (το σύνολο αυτό ονοµάζεται codebook) 

Το αποτέλεσµα του κβαντισµού είναι η συµπίεση του σήµατος 
(αφού κάθε υποδιάνυσµα αναπαρίσταται από το δείκτη του υποδιανύ-
σµατος στο οποίο κβαντίστηκε) και η επιτάχυνση της αναγνώρισης . 

 
 
 
 

 
 

Σχ. 6.2 Κβαντοποιηση σήµατος  

 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ 



 

 

 

7. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 

Η βασική ιδέα της διαδικασίας της εξαγωγής χαρακτηριστικών εί-
ναι η ανάλυση του σήµατος µε σκοπό την εξαγωγή της τιµής ενός 
συνόλου χαρακτηριστικών, σε ένα περιοδικό και διακριτό βήµα χρό-
νου, και η χρήση αυτής της πληροφορίας για την σύγκριση µεταξύ 
διαφορετικών φωνητικών δειγµάτων.  

Το ζητούµενο είναι, ουσιαστικά, η αναπαράσταση του σήµατος, 
µέσω µιας παραµετρικής φόρµας, και η συµπίεση της πληροφορίας 
που απαιτείται για να αποθηκευτεί, εξάγοντας µόνο την χρήσιµη 
πληροφορία από αυτό. 

 
 

7.1. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 
Πριν την εξαγωγή των χαρακτηριστικών από ένα φωνητικό 

δείγµα, προηγείται η φάση της προεπεξεργασίας. Εδώ πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι η εξαγωγή χαρακτηριστικών ορίζεται ως «η πα-
ραµετροποίηση του αρχικού σήµατος ή φωνητικού δείγµατος και η 
συµπιεσµένη αναπαράστασή του σε µορφή διανυσµατικών µεγεθών, 
µε σκοπό την ταξινόµηση και την σύγκρισή του µε άγνωστα φωνη-
τικά δείγµατα». Τα επί µέρους στάδια της προεπεξεργασίας, που είναι 
η προέµφαση και η εφαρµογή παραθύρου, (Windowing) αναλύονται 
παρακάτω. 
 
 

7.1.1. Προέµφαση  

 
Πριν την το στάδιο της κυρίως επεξεργασίας του σήµατος, εφαρ-

µόζεται ένα φίλτρο µε σκοπό να εξοµαλύνει τις φασµατικές ανοµοιο-
µορφίες που υπάρχουν στο εκάστοτε σήµα. Όσον αφορά την περί-
πτωση της ανθρώπινης φωνής γίνεται µία αύξηση στις υψηλές συ-
χνότητες του φωνητικού δείγµατος, έτσι ώστε να αντισταθµιστεί η 
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φυσική εξασθένηση της ενέργειας, που παρατηρείται στο φάσµα του, 
κατά την αύξηση της συχνότητας. Συνήθως χρησιµοποιείται ένα 1ης 
τάξεως FIR φίλτρο. Η χαρακτηριστική εξίσωση ενός FIR φίλτρου n 
τάξεως είναι η εξής:   

 
 

7.1 
 

 
 

 
 

Σχ. 7.2 Το διάγραµµα ροής ενός FIR φίλτρου 

 
 

7.1.2. Εφαρµογή παραθύρου (Windowing) 

 
Μετά την εφαρµογή του φίλτρου, συνήθως, χρησιµοποιείται ένα 

παράθυρο εξοµάλυνσης µε σκοπό να µειωθούν οι ασυνέχειες που 
υπάρχουν στο πρωτογενές σήµα. Ουσιαστικά ένα παράθυρο αποτελεί 
µία αριθµητική ακολουθία η οποία πολλαπλασιάζεται µε το σήµα µας, 
µε σκοπό να το οµαλοποιήσει.  
 
Οι σηµαντικότεροι τύποι παραθύρων παρατίθενται στο παράρτηµα 
Α24 

                                    
24

 http://www.wikipedia.org 
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7.2. ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 

Η βασική ιδέα της φάσης της εξαγωγής χαρακτηριστικών είναι να 
αναπαραστήσουµε το σήµα µε την µορφή παραµετρικών µεγεθών και 
να το συµπιέσουµε εξάγοντας µόνο την σηµαντική πληροφορία από 
αυτό. Τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται σηµαντικά πρέπει να πλη-
ρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 

• Μεγάλη inter - speaker ποικιλοµορφία  
• Χαµηλή intra - speaker ποικιλοµορφία   
• Εύκολο στη µέτρηση 
• ∆ύσκολο στο να παραποιηθεί και να συγκαλυφθεί  
• Ανθεκτικό στην παραµόρφωση και στον θόρυβο 
• Όσο το δυνατό ανεξάρτητο από τα άλλα χαρακτηριστικά 

 
Στην πραγµατικότητα όµως δεν υπάρχει χαρακτηριστικό που να 

πληρεί όλες αυτές τις προδιαγραφές, ταυτόχρονα. 
 
 

7.2.1. Συντελεστές γραµµικής πρόβλεψης - Linear 
Prediction Coefficients (LPC) 

 
Τα τελευταία χρόνια, η LPC έχει αποτελέσει µια από τις πιο ισχυρές 

τεχνικές όσον αφορά την ανάλυση οµιλίας. Στην ουσία αυτή η τε-
χνική είναι η βάση κάποιων πιο πρόσφατων και πολύπλοκων αλγο-
ρίθµων οι οποίοι χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό παραµέτρων 
του λόγου, όπως, για παράδειγµα, το τονικό ύψος, τα formants, το 
φάσµα κ.λ.π. Με βάση την θεωρεία της γραµµικής πρόβλεψης, οι τι-
µές των νέων δειγµάτων φωνής, µπορούν να εκτιµηθούν (προβλε-
φθούν) από τα προηγούµενα χρησιµοποιώντας ένα γραµµικό συν-
δυασµό, η ισοδύναµα, ή ένα FIR (finite impulse response) φίλτρο. 
 
Η µέθοδος γραµµικής πρόβλεψης απαιτεί τον υπολογισµό των συ-

ντελεστών ακ από δεδοµένα φωνής. 
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Σχ. 7.1 Ανθρώπινο σύστηµα παραγωγής φωνής 

 

 

 
Το µοντέλο γραµµικής πρόβλεψης και η ανάλυση γραµµικής πρό-

βλεψης (linear prediction analysis) βασίζεται στο ψηφιακό µοντέλο 
παραγωγής της φωνής: H(z) = G(z) V(z) 

 
 όπου:  
 

G(z) = απόκριση γλωττικού παλµού = 
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G = κέρδος  

 
Συνολικά, η συνάρτηση µεταφοράς του φωνητικού συστήµατος 

µπορεί να προσεγγισθεί µε  
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Σχ. 7.3 Μοντέλο παραγωγής φωνής 

 

 

 

 

Με βάση το µοντέλο αυτό, το σήµα της φωνής στο πεδίο του χρό-
νου δίδεται από την σχέση  

 
 

(7.3) 
 
 
Το σφάλµα πρόβλεψης (prediction error) δίδεται από την σχέση 

 
 

(7.4) 
 
 

Μπορεί, δηλαδή, να υπολογιστεί από το σήµα της φωνής µε την 
χρήση του φίλτρου σφάλµατος πρόβλεψης (prediction error filter): 
 
 

(7.5) 
 
 

Το φίλτρο Α(z) ονοµάζεται και αντίστροφο φίλτρο (inverse filter) 
του µοντέλου παραγωγής και έτσι έχουµε το σύστηµα που φαίνεται 
στο σχήµα 7.4. Οι συντελεστές ακ είναι, στην γενική περίπτωση, δια-
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φορετικοί από τους πραγµατικούς συντελεστές του µοντέλου παρα-
γωγής. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελαχιστοποίηση Τετραγωνικού Σφάλµατος25 

 
Οι συντελεστές ακ µπορούν να υπολογιστούν έτσι ώστε να ελαχι-

στοποιηθεί το συνολικό τετραγωνικό σφάλµα πρόβλεψης: 
 

(7.6) 
 
 
όπου το συνολικό τετραγωνικό σφάλµα ελαχιστοποιείται σε κάποιο 
παράθυρό του σήµατός της φωνής. 
 

Επίσης, άλλη µια παραµετροποίηση που βασίζεται στην LPC, µπο-
ρεί να διεξαχθεί χρησιµοποιώντας το cepstrum, το οποίο µπορεί εύ-
κολα να υπολογιστεί µια απλή αναδροµή όπως:  

 
 

(7.7) 
 
 
 

7.2.2. Συντελεστές CEPSTRUM 

 
Το cepstrum είναι το αποτέλεσµα της εφαρµογής µετασχηµατι-

σµού Fourier στο συχνοτικό φάσµα ενός σήµατος. 
 
 

C(q) = 2T{ln |G( z ) | + ln | V(z) |}           (7.8) 
 

                                    
25

 Μπλέτσας Α.Α, «Ελληνικό Σύστηµα Αυτόµατης Εκφώνησης Κειµένου ( Text  To -Speech 

System)»,§2.4 “LPC: Γενική Αρχή – µέθοδος ανάλυσης της φωνής”, ∆ιπλωµατική εργασία, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών, Νοέµβριος 1998  

 
 
Σχ. 7.4 Υπολογισµός σφάλµατος γραµµικής πρόβλεψής µε αντίστροφο φίλ-

τρο, όπου u(n) η πηγή διέγερσης. 
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Όπου  
C(q) = το cepstrum 
G(z) = απόκριση γλωττικού παλµού 
V(z) = συνάρτηση µεταφοράς φωνητικού σωλήνα 
Τ{}  = Μετασχηµατισµός - Συνήθως DCT (αντίστροφος FFT) 
 

Όπως προαναφέρθηκε, το σήµα οµιλίας παράγεται µέσω της 
γλωττικής διέγερσης σε συνδυασµό µε το «φιλτράρισµα» από το σύ-
στηµα του φωνητικού σωλήνα. Οπότε, κατά την παραγωγή του cep-
strum προκύπτουν δύο ειδών συντελεστές, οι αργοί και οι γρήγοροι 
(slow και fast αντίστοιχα). Οι µεν αργοί αντιπροσωπεύουν τις αργά 
µεταβαλλόµενες παραµέτρους του φωνητικού σωλήνα και οι δε γρή-
γοροι το γρήγορα µεταβαλλόµενο σήµα διέγερσης. Για την διαδικα-
σία της αντιστοίχησης προτύπων, επιλέγονται οι αργοί ως συντελε-
στές που θα τεθούν υπό σύγκριση, διότι είναι αυτοί που καθορίζουν 
την διαφορετικότητα ανάµεσα σε ξεχωριστούς οµιλητές.  

 
 

 
 

Σχ.7.5   Η διαδικασία παραγωγής του Cepstrum 
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7.2.3. Mel – Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) 

 
 
Mel cepstrum 
 

Επιστηµονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι το ανθρώπινο αυτί δεν 
αντιλαµβάνεται γραµµικά τις συχνότητες και είναι πειραµατικά απο-
δεδειγµένο ότι η χρήση ενός όµοιου, µε την ανθρώπινη ακοή, µοντέ-
λου για την κωδικοποίηση ενός σήµατος, µπορεί να επιφέρει µεγάλη 
βελτίωση στην απόδοση του συστήµατος αναγνώρισης. Για την εξα-
γωγή των MFCCs χρησιµοποιούµε την Filter bank analysis. Αυτή η 
διαδικασία είναι όµοια µε το αποτέλεσµα του µετασχηµατισµού Fou-
rier αλλά η κύρια διαφορά είναι ότι οι ζώνες συχνοτήτων είναι λογα-
ριθµικά τοποθετηµένες αντί για γραµµικά. Η λογαριθµική κλίµακα 
ονοµάζεται Mel κλίµακα και προσδιορίζεται ως εξής26: 
 

)
700

1(log2595)( 10

f
fMel +=                 (7.9) 

 
 

 
 Σχ. 7.6  MEL Filter Bank 

 
 
 

Η τράπεζα φίλτρων (Filter bank), που προαναφέρθηκε, υλοποιεί-
ται παίρνοντας τον µετασχηµατισµό Fourier για ένα παράθυρο, ενός 
ηχητικού δείγµατος και, έπειτα, πολλαπλασιάζοντας τους συντελε-
στές έντασης, που προκύπτουν, χρησιµοποιώντας τριγωνικά φίλτρα. 
Συνήθως χρησιµοποιούµε τις παραµέτρους του cepstrum (MFCCs) οι 

                                    
26

 ∆ιγαλάκης Βασίλης. Σηµειώσεις µαθήµατος: «Εισαγωγή στην επεξεργασία Φωνής» Τµήµα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών.Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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οποίοι µπορούν να υπολογιστούν λογαριθµώντας τα πλάτη – εντά-
σεις, mj, της τράπεζας φίλτρων και εφαρµόζοντας, έπειτα, µετα-
σχηµατισµό διακριτού συνηµίτονου (DCT). 
 

∑
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7.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ – 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

7.3.1. ∆υναµική αναδίπλωση στο χρόνο. Dynamic Time 
Warping (DTW) 

 
Η τεχνική DTW αποτελεί έναν αλγόριθµο που υπολογίζει την 

οµοιότητα, µεταξύ δύο ακολουθιών, οι οποίες µπορεί να ποικίλουν, 
όσον αφορά την εξέλιξή τους στον χρόνο και την ταχύτητά τους. Η 
ιδέα της δυναµικής ευθυγράµµισης του χρόνου έχει χρησιµοποιηθεί 
για να λύσει προβλήµατα που σχετίζονται µε την σύγκριση της φα-
σµατικής ακολουθίας του λόγου. Όσον αφορά τα σήµατα οµιλίας, τα 
διάφορα χαρακτηριστικά µοτίβα του ίδιου φωνητικού δείγµατος, 
σπάνια πραγµατοποιούνται µε τον ίδιο ρυθµό κατά την διάρκεια της 
οµιλίας. Αυτό όµως δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται σαν ανοµοιότητα 
γιατί µε αυτόν τον τρόπο οδηγούµαστε σε εσφαλµένο συµπέρασµα. 
Στόχος είναι η κανονικοποίηση (normalizing) των διακυµάνσεων του 
ρυθµού οµιλίας έτσι ώστε να µπορούµε να συγκρίνουµε τα διάφορα 
φωνητικά δείγµατα µε συναφή τρόπο. 

Τα συστήµατα που λειτουργούν µε την µέθοδο DTW προσδιορί-
ζουν µία ακουστική είσοδο, χρησιµοποιώντας ένα προκαθορισµένο 
σύνολο διανυσµάτων, τα πρότυπα, που προκύπτουν από τις παραµέ-
τρους του σήµατος. Η αντιστοίχιση πραγµατοποιείται υπολογίζοντας 
την Ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των προκαθορισµένων προτύπων 
και των προτύπων που τίθενται προς αναγνώριση.27  

7.3.2. ∆ιανυσµατικός κβαντισµός - Vector Quantization  
(VQ) 

 
Ο διανυσµατικός κβαντισµός είναι µία διαδικασία κατά την οποία 

ένα συνεχές σήµα προσεγγίζεται ως µια ψηφιακή αναπαράσταση, 

                                    
27

 Joseph A. Kogan and Daniel Margoliash “Automated recognition of bird song elements from 

continuous recordings using dynamic time warping and hidden Markov models: A comparative 
study ” Journal of the Acoustical Society of America 103 (4), 2185-2196, January 1998 
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που περιλαµβάνει ένα σύνολο παραµέτρων, µε σκοπό την µοντελο-
ποίηση ενός ολοκληρωµένου προτύπου (διάνυσµα). 

Ένας διανυσµατικός κβαντιστής καθορίζεται πλήρως από ένα 
codebook, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο σταθερών, πρότυ-
πων διανυσµάτων. Η VQ µειώνει τον πλεονασµό δεδοµένων και αυτό 
προκαλεί, αναπόφευκτα, την παραµόρφωση µεταξύ των αρχικών 
σηµάτων. Ένα βασικό πρόβληµα στην τεχνική VQ είναι η ελαχιστο-
ποίηση της  παραµόρφωσης που εισάγεται. H διαδικασία VQ περι-
λαµβάνει28: 

 

• την εκτίµηση της παραµόρφωσης 

• την παραγωγή συγκεκριµένου αριθµού πρότυπων 
διανυσµάτων.  

 
∆ύο τυπικές τεχνικές VQ που ελαχιστοποιούν την παραµόρφωση 

που δηµιουργείται, αναφέρονται παρακάτω. 
 
Έστω: 
 

d

d Rxxxx ∈= ),...,,( 21                   (7.11) 

 
 

ένα d-διάστατο διάνυσµα. 
  

Στη διαδικασία VQ, το διάνυσµα x αντιστοιχίζεται σε ένα άλλο d-
διάστατο διάνυσµα z µε πραγµατικές τιµές 

 
 

)(xqz =                              (7.12) 

 
 

όπου q είναι ο παράγοντας κβαντοποίησης.  
Γενικά, το z είναι ένα στοιχείο ενός πεπερασµένου συνόλου τιµών 
 
 

}1,{ LizZ i ≤≤=                       (7.13) 

όπου  
 
 

                                    
28

 Περακάκης Μανόλης, «Κωδικοποίηση φωνής για αναγνώριση σε ενσύρµατα και ασύρµατα 

δίκτυα δεδοµένων (∆ιαδίκτυο , GPRS) µέσα από δίαυλο 2 Kbps», Πολυτεχνείο Κρήτης, τµήµα 

ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών, εργαστήριο τηλεπικοινωνιών πληροφορίας και 

δικτύων, ∆ιπλωµατική εργασία, ∆εκέµβριος 2000, §2.5, §2.6  
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),...,,( 21 idiii zzzz = .                  

 
 

Tο σύνολο Ζ αναφέρεται ως “codebook”, L είναι το µέγεθός του, 
και {zi} είναι το σύνολο των κωδικών-λέξεων. 

Η διαδικασία δηµιουργίας του κβαντιστή είναι επίσης γνωστή ως 
διαδικασία εκπαίδευσης.  

 
 

 
 
Εικ. 7.7  Η διαδικασία αντιστοίχισης προτύπων µε τη µέθοδο VQ. Οι κύκλοι αντιστοιχούν 

στα ακουστικά διανύσµατα του οµιλητή 1 ενώ τα τρίγωνα στον οµιλητή 2. Στην φάση της 

εκπαίδευσης αναπαράγεται ένα VQ codebook, για κάθε γνωστό οµιλητή, οµαδοποιώντας τα 

ακουστικά του/της διανύσµατα εκπαίδευσης. Οι κωδικοί – λέξεις (codewords ή centroids) 

αναπαρίστανται στο σχήµα µε µαύρους κύκλους και µαύρα τρίγωνα για τον πρώτο και τον 

δεύτερο οµιλητή αντίστοιχα. Η απόσταση από ένα διάνυσµα στον κοντινότερο κωδικό – 

λέξη, ενός codebook, ονοµάζεται VQ παραµόρφωση. Στην φάση της αναγνώρισης, ένα φω-

νητικό δείγµα εισόδου, ενός άγνωστου οµιλητή, «κβαντίζεται» διανυσµατικά και υπολογίζε-

ται η ολική VQ παραµόρφωση. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται ο οµιλητής που αντιστοι-

χεί στο VQ codebook µε την µικρότερη ολική παραµόρφωση.  

 
 
Εκπαίδευση Κβαντιστή ∆ιανύσµατος 
 
Ο d-διάστατος χώρος του αρχικού τυχαίου διανύσµατος x χωρίζεται 
σε L περιοχές ή blocks 
 
  

}1,{ LiC i ≤≤                        (7.14) 

 
και το κάθε block αντιστοιχίζεται µε ένα διάνυσµα zi. Ο κβαντιστής 
τότε αναθέτει την κωδική - λέξη zi, ώστε, 
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 q(x) = zi                                                  (7.15) 

 
αν το x ανήκει στο Ci . 
 

Οποιοδήποτε διάνυσµα εισόδου, Χ, που ανήκει στο block C κβα-
ντοποιείται ως zi. Η µορφή κάθε block µπορεί να είναι διαφορετική 
και οι θέσεις των κωδικών - λέξεων που αντιστοιχούν στα blocks, 
καθορίζεται από την ελαχιστοποίηση της µέσης παραµόρφωσης που 
εισάγεται από τα αντίστοιχα blocks. 

Για να αξιολογηθεί το σφάλµα κβαντοποίησης µεταξύ του x και 
του z, είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένα µέτρο παραµόρφωσης 
 

∑
=

−=
N

i

jij zx
x

zxD
1

2||||min
1

),(       (7.16) 

 
ώστε να µετρηθεί η ποιότητα κβαντοποίησης. Όσο µικρότερο είναι το 
µέτρο παραµόρφωσης, τόσο περισσότερο ταιριάζει το x µε το z. Το 
µέτρο παραµόρφωσης µεταξύ του x και του z είναι, επίσης γνωστό, 
ως µέτρο απόστασης. Το µέτρο πρέπει να είναι εντοπίσιµο και υπο-
λογίσιµο ώστε να είναι δυνατή η ανάλυσή του, και οι  διαφορές στις 
τιµές της παραµόρφωσης να συσχετίζονται µε την ποιότητα της κβα-
ντοποίησης. 

Επίσης, το σταθµισµένο µέσο τετραγωνικό σφάλµα της παραµόρ-
φωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί έτσι, ώστε οι παραµορφώσεις που 
εισάγονται µε την κβαντοποίηση διαφορετικών παραµέτρων να είναι 
ίσες. Τα άνισα βάρη µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιτρέψουν 
σε ορισµένα στοιχεία να είναι σηµαντικότερα από άλλα. Μια δηµοφι-
λής επιλογή για άνισα βάρη είναι να χρησιµοποιηθεί ο αντίστροφος 
του πίνακα διακύµανσης του z 

 

)()(),( 1
zx΄zxzxd −Σ−= −
                (7.17) 

 
όπου Σ ο πίνακας διακύµανσης του z. Η µέτρηση της παραπάνω πα-
ραµόρφωσης µπορεί να απλοποιηθεί σε τετραγωνικό σφάλµα παρα-
µόρφωσης, 
 

∑
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             (7.18) 
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Εικ. 7.8 Το µοντέλο της ∆ιανυσµατικής Κβαντοποίησης (codebook). Τα οµαδοποιηµένα 

διανύσµατα των χαρακτηριστικών (feature vectors) αναπαρίστανται µε πράσινες κουκίδες και 

κάθε οµάδα αποτελεί ένα κύτταρο (cell). Τα διανύσµατα που βρίσκονται µέσα σε ένα κύτ-

ταρο, παίρνουν την τιµή του αντίστοιχου κωδικού λέξη (centroid ή code word) που αναπαρί-
σταται µε κόκκινη κουκίδα. 
 
 

Το Πρόβληµα Της Αναγνώρισης  
 

Ορίζοντας το πρόβληµα της αναγνώρισης (αποκωδικοποίησης). 
λέµε ότι ζητείται να καθοριστεί, µε βάση κάποιο κριτήριο, ότι 
«εστάλη» (προφέρθηκε) η ακολουθία λέξεων W , δεδοµένης της 
ακολουθίας των διανυσµάτων Χ στην είσοδο του αποκωδικοποιητή. 
Οι στατιστικές µέθοδοι αναγνώρισης προϋποθέτουν την ύπαρξη κά-
ποιου αντίστοιχου στατιστικού µοντέλου για τον υπολογισµό της πι-
θανότητας (ή συνάρτηση πιθανοφάνειας). Πρόκειται για το µέγεθος 
P(X/W). Επιπλέον , ως κριτήριο αποκωδικοποίησης , όπως και σε ένα 
τυπικό ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα , είναι η ελαχιστοποίηση 
πιθανότητας σφάλµατος. Με βάση το µοντέλο P(X|W) , η πιθανότητα 
σφάλµατος ελαχιστοποιείται αν αποκωδικοποιήσουµε την ακολουθία, 
εκείνη, W, για την οποία µεγιστοποιείται η a – posteriori πιθανότητα, 
δεδοµένου ότι ο αποκωδικοποιητής «έλαβε» την ακολουθία   

[ ]TxxxX ...21= 29   

 

                                    
29
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Χρησιµοποιώντας τον κανόνα του Bayes έχουµε: 
 

( )
)(

)|()(
| maxargmaxarg

XP

WXPWP
XWPW

ww

==
)

   (7.19) 

 
Όπου το argmax συµβολίζει το όρισµα που µεγιστοποιεί  την 

αντίστοιχη ποσότητα. Αυτή η εξίσωση δείχνει ότι για να βρεθεί η πιο 
πιθανή ακολουθία λέξεων W  , πρέπει να βρεθεί η ακολουθία που 

µεγιστοποιεί το γινόµενο του )(WP  και του )|( WXP . Ο πρώτος από 

αυτούς τους όρους, )(WP , υπολογίζει την a-priori πιθανότητα της 

παρατήρησης W , ανεξάρτητα από το σήµα που παρατηρήθηκε, µε 

βάση κάποιο στατιστικό µοντέλο, και η πιθανότητα αυτή είναι γνω-
στή ως γλωσσικό µοντέλο (language model). Ο δεύτερος όρος 

)|( WXP  αναπαριστά την πιθανότητα εµφάνισης µιας ακολουθίας δια-

νυσµάτων X  δεδοµένων µερικών ακολουθιών λέξεων   W   , και 

αυτή η πιθανότητα είναι γνωστή ως ακουστικό µοντέλο (acoustic 
model).  

 
• Εκ των προτέρων πιθανότητα P(A) (Prior probability): 
Η πιθανότητα ενός γεγονότος πριν εξετάσουµε κάποια άλλη 
πληροφορία. 

• Εκ των υστέρων πιθανότητα P(B|A) - Posterior 
probability: η πιθανότητα ενός γεγονότος εξετάζοντας πε-
ραιτέρω πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτό.  

 

Ας θεωρήσουµε την ακολουθία λέξεων W = « τµήµα µουσικής τε-
χνολογίας και ακουστικής». Τότε , το γλωσσικό µοντέλο θα υπολό-
γιζε την )(WP  ως εξής :  

 

)(WP  = P(«τµήµα µουσικής τεχνολογίας και | ακουστικής») =  

         = P(«τµήµα») . P(«µουσικής»| «τµήµα») . P(«τεχνολογίας» 
|«τµήµα µουσικής») . P(«και» | «τµήµα µουσικής τεχνολογίας ») . 
P(«ακουστικής»|«τµήµα µουσικής τεχνολογίας και») 
 
Η γλωσσική µονάδα που µοντελοποιείται είναι , συνήθως , η λέξη. 
Για να υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης και να µοντελοποιούνται οι 
λέξεις που δεν παρατηρήθηκαν στα δεδοµένα εκπαίδευσης, χρησιµο-
ποιούνται µικρότερες γλωσσικές µονάδες, όπως είναι το φώνηµα 
(phoneme) ή η συλλαβή. Η όλη διαδικασία ονοµάζεται σχεδίαση του 
ακουστικού µοντέλου. Η κάθε λέξη µετατρέπεται σε µία ακολουθία 
βασικών ήχων, τα φωνήµατα, χρησιµοποιώντας ένα λεξικό προφο-
ρών (dictionary). To λεξικό προφορών είναι ένα αρχείο που περιέχει 
τις αποδόσεις όλων των λέξεων, που περιέχονται στην γραµµατική 
και πρέπει να συνταχθεί ώστε να περιγράφει ακριβώς τις προφορές 
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των λέξεων ακόµη και µε περισσότερους, του ενός, τρόπους. Η δοµή 
ενός τέτοιου λεξικού φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα:  
 
 
                         άγνωστες             a j n o s t e s  
 
                        άνθρωπος              a+ n th r o p o s 
 
                         δυναµικών           dh I n a m I k o+ n 
 
                        κωνσταντίνος        k o n s t a d i+ n o s 
 
                        κωσταντίνος        k o s t a d i+ n o s 
 
                        νοικιασµένο          n I k2 y a s m e+ n o 
 
 
 

7.3.3. Μοντέλα γκαουσιανών µειγµάτων - Gaussian 
Mixture Models (GMM) 

 
 
Πυκνότητα Πιθανότητας 

 
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density func-

tion - pdf) περιγράφει την πιθανότητα, µια παρατήρηση να ισχύει 
µέσα σε ένα συγκεκριµένο πεδίο. 
 
 

∫=<<
b

a

dxxfbxa )()Pr(                (7.20) 

 
 

Για ένα D – διάστατο διάνυσµα χαρακτηριστικών, x, η πυκνότητα 
µείγµατος που χρησιµοποιείται για την συνάρτηση της πιθανότητας 
ορίζεται ως: 
 

∑
Μ

=

=
1

)()|(
i

ii xpbxp λ                   (7.21) 

 
όπου Μ= αριθµός των επιµέρους Γκαουσιανών 
 bi= στάθµη των συνιστωσών του µείγµατος  
 pi= πυκνότητα πιθανότητας των συνιστωσών του µείγµατος  
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Η ολοκληρωµένη πυκνότητα του Γκαουσιανού µείγµατος, παραµε-
τροποιείται από:  

 
• Από τους µέσους των διανυσµάτων µi  
• Από τους πίνακες συνδιακυµάνσεων Σi 
• Από τις στάθµες του µείγµατος bi 

 
Οι παράµετροι αυτοί αναπαριστώνται από το µέγεθος  

 
λ={µi,Σi, bi} i=1,…,M           (7.22) 

 
Στην αναγνώριση οµιλητή, κάθε οµιλητής, εκπροσωπείται από ένα 

GMM και αναφέρεται σε αυτό µε το µοντέλο λ. 
 
 

Λόγοι Επιλογής Γκαουσιανών Μοντέλων 

 
Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι που χρησιµοποιούµε πυκνότητες Γκα-

ουσιανών µειγµάτων ως αναπαράσταση της ταυτότητας του οµιλητή. 
Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι επιµέρους πυκνότητες των συστατικών 
µιας Γκαουσιανής πυκνότητας, µε πολλαπλές κορυφές, όπως το 
GMΜ, µπορούν να µοντελοποιήσουν µερικά σηµαντικά σύνολα 
ακουστικών χαρακτηριστικών.  

Είναι λογικό να συµπεράνουµε ότι το ακουστικό φάσµα που αντι-
στοιχεί στην φωνή ενός οµιλητή, µπορεί να αναλυθεί από ένα σύ-
νολο ακουστικών, οµάδων χαρακτηριστικών, οι οποίες αντιπροσω-
πεύουν κάποια γενικά, φωνητικά γεγονότα, όπως είναι τα φωνήεντα, 
τα ένρινα και τα σύµφωνα. Οι οµάδες αυτές, προκύπτουν από την 
διαµόρφωση του φωνητικού σωλήνα, που ποικίλει από οµιλητή σε 
οµιλητή και είναι χρήσιµες για τον χαρακτηρισµό της ταυτότητας 
ενός οµιλητή. Το «φασµατικό σχήµα» µιας ακουστικής οµάδας, µπο-
ρεί να αναπαρασταθεί από τον µέσο όρο, µi , της πυκνότητας του 
εκάστοτε συστατικού του µείγµατος, και η διαµόρφωση του γενικού, 
φασµατικού σχήµατος µπορεί να αναπαρασταθεί από τον πίνακα 
συνδιακυµάνσεων Σi . 

30 
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Σχ. 7.11 Απεικόνιση της πυκνότητας ενός Γκαουσιανού µείγµατος που αποτελείται από Μ 

συστατικά. Μια πυκνότητα Γκαουσιανού µείγµατος αποτελεί ένα σταθµισµένο άθροισµα  

επιµέρους Γκαουσιανών πυκνοτήτων όπου το pi, i=1,…,M, είναι οι στάθµες του µείγµατος 

και bi ( ), i=1,…,M , είναι η Γκαουσιανές των συστατικών. 

 
 

Ο δεύτερος λόγος που χρησιµοποιούµε τις πυκνότητες Γκαουσια-
νών µειγµάτων, για την αναγνώριση οµιλητή, είναι η εµπειρική δια-
πίστωση ότι ένας γραµµικός συνδυασµός Γκαουσιανών συναρτή-
σεων, είναι ικανός να αναπαραστήσει µία µεγάλη οµάδα κατανοµών 
από δείγµατα. Ένα από τα πιο σηµαντικά γνωρίσµατα των GMM είναι 
η ικανότητά τους να εξοµαλύνουν πυκνότητες µε απροσδιόριστο 
σχήµα. Το κλασσικό Γκαουσιανό µοντέλο οµιλητή, µε µία κορυφή, 
αναπαριστά την κατανοµή χαρακτηριστικών ενός οµιλητή µε ένα ση-
µείο (µέσο διάνυσµα) και ένα ελλειπτικό σχήµα (πίνακας συνδιακυ-
µάνσεων), ενώ ένα VQ µοντέλο αναπαριστά την κατανοµή ενός οµι-
λητή από ένα διακριτό σύνολο προτύπων. Κατά µία έννοια, το GMM 
αποτελεί ένα υβρίδιο µεταξύ των δύο αυτών µοντέλων, χρησιµο-
ποιώντας ένα διακριτό σύνολο από Γκαουσιανές συναρτήσεις που η 
κάθε µια έχει το δικό της µέσο και πίνακα συνδιακυµάνσεων επιτρέ-
ποντας, έτσι, την καλύτερη, δυνατή, µοντελοποίηση.31 

 
Στο Σχ.7.12 συγκρίνονται οι πυκνότητες που σχηµατίζονται χρη-

σιµοποιώντας ένα Γκαουσιανό µοντέλο µε µια κορυφή, ένα GMM και 
ένα VQ µοντέλο. Το διάγραµµα (a) δείχνει το ιστόγραµµα από έναν 
cepstral συντελεστή, που εξάγεται από οµιλία 25 δευτερολέπτων, το 
διάγραµµα (b) δείχνει το Γκαουσιανό µοντέλο µε µία κορυφή, το 
διάγραµµα (c) δείχνει το GMM και τις δέκα επιµέρους πυκνότητες 
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των συστατικών του και το διάγραµµα (d) δείχνει το ιστόγραµµα των 
δεδοµένων που αντιστοιχίζονται στην περιοχή ενός VQ κυττάρου σε 
ένα codebook δέκα στοιχείων. Το GMM όχι µόνο παρέχει µια οµαλή 
συνολική κατανοµή, αλλά, τα συστατικά του, περιγράφουν επακρι-
βώς την πολυµορφική φύση της  πυκνότητας.  

Επίσης, εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι οι επιµέρους Γκαουσιανές 
ενεργούν συνολικά προκειµένου να µοντελοποιήσουν τη συνολική 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (pdf), οι πλήρεις πίνακες συν-
διακυµάνσεων δεν είναι αναγκαίοι, ακόµα και αν τα χαρακτηριστικά 
δεν είναι, στατιστικά, ανεξάρτητα. Ο γραµµικός συνδυασµός διαγώ-
νιων Γκαουσιανών συνδιακυµάνσεων, είναι ικανός να µοντελοποιήσει 
τις συσχετίσεις µεταξύ των στοιχείων των διανυσµάτων χαρακτηρι-
στικών. Το αποτέλεσµα της χρήσης ενός συνόλου από M πλήρεις 
Γκαουσιανές συνδιακύµανσης µπορεί, ισοδύναµα, να αποκτηθεί χρη-
σιµοποιώντας ένα µεγαλύτερο σύνολο από διαγώνιες Γκαουσιανές 
συνδιακύµανσης.32   
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Σχ. 7.12 Σύγκριση µοντελοποιήσεων κατανοµών: (a) ιστόγραµµα αποτελούµενο από  cep-

stral συντελεστές, που εξάγονται από οµιλία 25 δευτερολέπτων,(b) Γκαουσιανό µοντέλο µε 
µία κορυφή, (c) GMM  µε δέκα επιµέρους πυκνότητες των συστατικών του, (d) ιστόγραµµα 

των δεδοµένων που αντιστοιχίζονται στην περιοχή ενός VQ κυττάρου σε ένα codebook δέκα 

στοιχείων. 

 
 

Υπολογισµός Μέγιστης Πιθανότητας  

 
Εξάγοντας δεδοµένα εκπαίδευσης από µια οµιλία, ο στόχος της 

εκπαίδευση του µοντέλου οµιλητή, είναι ο υπολογισµός των λ παρα-
µέτρων του GMM που, κατά κάποιο τρόπο, ταιριάζουν περισσότερο 
µε την κατανοµή των εκπαιδευτικών διανυσµάτων χαρακτηριστικών. 
Υπάρχουν διαθέσιµες διάφορες τεχνικές για τον υπολογισµό αυτών 
των παραµέτρων αλλά η, µακράν, δηµοφιλέστερη είναι η µέθοδος 
του υπολογισµού της µέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood 
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estimation). Ο στόχος αυτής της µεθόδου είναι η ανεύρεση των πα-
ραµέτρων του µοντέλου, που µεγιστοποιούν την πιθανότητα των 
GMM, αφού δοθούν τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Για µία ακολουθία Τ 
διανυσµάτων εκπαίδευσης },...{ 1 TxxX

rr
= , η GMM πιθανότητα µπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής33: 
 
 

∏
=

=
T

t

txpXp
1

)|()|( λλ
r

              (7.23) 

 

 
 

Σχ. 7.13 Μοντέλο GMM. Κάθε συστατικό µοντελοποιεί µια ακουστική οµάδα. 

 
 

Αυτή η έκφραση, όµως, είναι µια µη γραµµική συνάρτηση των λ 
παραµέτρων και δεν είναι δυνατή η άµεση µεγιστοποίηση. Όµως, ο 
υπολογισµός της µέγιστης πιθανότητας µπορεί να γίνει χρησιµοποιώ-
ντας µια ειδική περίπτωση του κυκλικού αλγορίθµου expectation – 
maximization (EM). 

Ξεκινώντας µε ένα αρχικό µοντέλο λ, η βασική ιδέα του αλγορίθ-

µου EM, είναι ο υπολογισµός ενός νέου µοντέλου λ , έτσι ώστε  

)|()|( λλ XpXp ≥ . Έπειτα , το νέο µοντέλο, µετατρέπεται σε αρ-

χικό µοντέλο, για τον επόµενο κύκλο και η διαδικασία επαναλαµβά-
νεται µέχρι να φτάσουµε σε ένα σηµείο σύγκλισης.   

Σε κάθε κύκλο εφαρµογής της µεθόδου ΕΜ, εφαρµόζονται οι πα-
ρακάτω τύποι, οι οποίοι εξασφαλίζουν µια µονοτονική αύξηση της 
τιµής της πιθανότητας του µοντέλου. 
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Στάθµες Μείγµατος:  
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Μέσοι Όροι: 
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∆ιασπορές: 
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Τα 
2

iσ , tx  και µi αναφέρονται στα αυθαίρετα στοιχεία των διανυ-

σµάτων 
2

iσ
r
, tx
r
 και tµ

r
 αντίστοιχα.34   

Η, εκ των υστέρων, (a posteriori) πιθανότητα για την ακουστική 
οµάδα i δίνεται από την εξίσωση  
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∆ύο κρίσιµοι παράγοντες στην εκπαίδευση του GMM είναι η επι-
λογή της τάξης Μ του µείγµατος και η τοποθέτηση των αρχικών τι-
µών των παραµέτρων του µοντέλου πριν την εφαρµογή του ΕΜ αλ-
γορίθµου. ∆εν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη θεωρία για την τελευ-
ταία διαδικασία, έτσι ο προσδιορισµός των παραµέτρων γίνεται πει-
ραµατικά. 
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Αναγνώριση Οµιλητή 
 

Με την αναγνώριση οµιλητή, ένα σύνολο S οµιλητών, 
S={1,2,…,S} αναπαρίσταται χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους 
λ1,λ2,…λS των GMM. Ο στόχος είναι η ανεύρεση του µοντέλου οµι-
λητή που έχει την µέγιστη a posteriori πιθανότητα για µια δεδοµένη 
ακολουθία.  
 
∆ηλαδή  
 

)(

)Pr()|(
maxarg)|Pr(maxarg
11 Xp
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XS kk
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==
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 (7.28) 

 
Η δεύτερη εξίσωση εξάγεται από των νόµο του Bayes. Στην περί-

πτωση που έχουµε δύο οµιλητές µε ίση πιθανότητα (π.χ. pr(λk)=1/S) 
και η P(X) είναι ίδια για όλα τα µοντέλα οµιλητών, η παραπάνω 
σχέση απλοποιείται σε35: 
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                (7.29 

 
Αποδεικνύεται πειραµατικά ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση µεταξύ 

της αποτελεσµατικότητας του αυτόµατου συστήµατος αναγνώρισης 
οµιλητή και τον αριθµό των συστατικών ενός Γκαουσιανού µείγµατος 
καθώς και της διάρκειας των δειγµάτων εκπαίδευσης και αναγνώρι-
σης.36  

Όπως φαίνεται και στα παρακάτω διαγράµµατα, κατά την αύξηση 
της διάρκειας των δειγµάτων που χρησιµοποιούνται κατά την εκπαί-
δευση του συστήµατος, παρουσιάζεται σηµαντική αύξηση στο ποσο-
στό σωστής πρόβλεψης κατά την εξαγωγή του αποτελέσµατος. Πα-
ρόµοια συσχέτιση υπάρχει µεταξύ του ποσοστού σωστής πρόβλεψης 
και τον αριθµό των συστατικών του µείγµατος, ως ένα σηµείο, κα-
θώς παρουσιάζεται µείωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
από έναν αριθµό και µετά. 

Σχετικά µε την διαδικασία αναγνώρισης, η σχέση µεταξύ των 
τριών προαναφερθέντων µεγεθών είναι παρόµοια. 
 
 

                                    
35

 Douglas A. Reynolds, Richard C. Rose “Robust Text-Independent Speaker Indetification Using 

Gaussian Mixture Models” IEEE Transactions On Speech And Audio Prossesing, Vol.3, No.1 . 
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Σχ. 7.14 Απόδοση του συστήµατος αναγνώρισης οµιλητή σε συνάρτηση µε τον αριθµό των 

συστατικών για µοντέλα εκπαιδευµένα µε 30, 60 και 90 δευτερόλεπτα οµιλίας. Η οµιλία που 

αναγνωρίζεται έχει διάρκεια 5 δευτερόλεπτα. 

 

 
 

Σχ. 7.15 Απόδοση του συστήµατος αναγνώρισης οµιλητή σε συνάρτηση µε τον αριθµό των 

πυκνοτήτων των συστατικών για κάθε µοντέλο οµιλητή, για διάρκειες δείγµατος 1, 5 και 10 

δευτερόλεπτα. 

 
 
 

7.3.4. Κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα - Hidden Markov 
Models (HMM) 

 
 

Τα Στοιχεία Των Hidden Markov Models 
 
Ένα ΗΜΜ είναι ένας συνδυασµός δύο στοχαστικών διαδικασιών, 
( XQ, ), µιας Q  κρυφής αλυσίδας Markov ( hidden Markov chain ), η 
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οποία περιγράφει τη χρονική µεταβλητότητα ( temporal variability), 
και µιας X , φανερής, η οποία περιγράφει τη φασµατική µεταβλητό-

τητα (spectral variability). 
 
Για να οριστεί πλήρως ένα ΗΜΜ, απαιτείται καθορισµός των εξής 
στοιχείων: 
 

• Αριθµός καταστάσεων (number of states): N 
• Πλήθος διακριτών συµβόλων (number of distinct observation 

symbols), που µπορούν να διακριθούν ανά κατάσταση: Μ, για 
διακριτά ΗΜΜs ή άπειρο, για συνεχή HMMs, δηλαδή όταν xt είναι 
πραγµατικός αριθµός ή διάνυσµα πραγµατικών. 

• Πιθανότητες µετάβασης (state transition probability distribu-
tion): η διαδικασία {qt} µοντελοποιείται ως αλυσίδα Markov µε 
πιθανότητες µετάβασης  Α = {aij} όπου aij = P(qt+1 = j/ qt = i) , 
µε Ni ≤≤1 . 

 
 
 
 
Με άλλα λόγια : 
 

στασηκατποτεοποιαδσεστασηκαττηναπσεωνµεταβθοςπλµενοαναµεν

στασηκατστηνστασηκαττηναπσεωνµεταβθοςπλµενοαναµεν

άίiάόάήό

jάiάόάήό
aij =

 
 

• Κατανοµές εξόδου (output distribution) σε µία κατάσταση j. Σε 
κάθε χρονική στιγµή δηµιουργείται µία παρατήρηση (τυχαίο διά-
νυσµα ή τυχαία µεταβλητή (διακριτή ή συνεχής ), µε βάση µία 
κατανοµή, που εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρισκό-
µαστε. Για διακριτά ΗΜΜs είναι Β = {bj (xt)}, όπου το µέγεθος  
bj (xt) = P (xt  | qt = j) είναι η κατανοµή εξόδου, µε Nj ≤≤1  

και Mxt ≤≤1 . 

 
Με άλλα λόγια : 
 

jάήόή

oύώjάήόό t

στασηκατστηνςπαραµοντητασυχνσυνολικ

χλαµβστανταςπαρατηρστασηκατστηνςπαραµοντητασυχνµενηαναµεν
 =)(χb tj

 
 

• Αρχικές πιθανότητες : Π = {πi}, όπου πi = P(q0 = i) µε  Ni ≤≤1  
, για την ακολουθία καταστάσεων : q0,q1,q2,…,qt,… όπου qt∈ 

{1,2,…,N }. 
 
Με άλλα λόγια : 
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πi = αναµενόµενη συχνότητα (αριθµός φορών) στην κατάσταση i τη χρονική 

στιγµή t=1 

 
Έτσι , µε δεδοµένες κατάλληλες τιµές των µεγεθών Ν, Μ, Α, Β και π, 
το HMM µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µία γεννήτρια που παράγει 
ακολουθίες εξόδου της µορφής : 
 

 

],...,[ 21 TxxxX =  
 

όπου xt είναι η παρατήρηση ενός συµβόλου και Τ είναι το πλήθος 
των παρατηρήσεων στην συγκεκριµένη ακολουθία. 
 
Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ταυτόχρονα, ως 
γεννήτρια παρατηρήσεων, αλλά και ως ένα µοντέλο του τρόπου , 
σύµφωνα µε τον οποίο, µία δοσµένη ακολουθία παρατηρήσεων έχει 
παραχθεί από ένα κατάλληλο ΗΜΜ. Από αυτή την ανάλυση φαίνεται 
ότι για τον πλήρη καθορισµό ενός ΗΜΜ απαιτούνται οι παράµετροι Ν 
και Μ καθώς και ο καθορισµός του συνόλου των συµβόλων παρατή-
ρησης και των τριών πιθανοτικών µεγεθών: Α , Β , π. Για συντοµία 
χρησιµοποιούµε τον πιο συµπαγή συµβολισµό: 
 
                                      λ = (Α,Β,π) 

 
για την συνολική περιγραφή των παραµέτρων ενός ΗΜΜ. 

 
Το ΗΜΜ αναπαριστά το φώνηµα που είναι η µονάδα µοντελοποί-

ησης. Ένα ΗΜΜ έχει µία κατάσταση εισόδου, µία κατάσταση εξόδου 
και 3 ενδιάµεσες καταστάσεις. Οι καταστάσεις εισόδου-εξόδου χρησι-
µεύουν στην ένωση πολλών διαδοχικών ΗΜΜs, τα οποία σχηµατίζουν 
ένα σύνθετο ΗΜΜ, το οποίο µπορεί να αναπαραστήσει µεγαλύτερες 
µονάδες, όπως λέξεις ή µια ολόκληρη πρόταση. Το ΗΜΜ µπορεί να 
θεωρηθεί σαν µια γεννήτρια ακολουθίας συµβόλων (στη περίπτωση 
µας, ακουστικών διανυσµάτων) µοντελοποιώντας παράλληλα µια 
κρυφή ακολουθία καταστάσεων (αποτελούµενων από τις 3 ενδιάµε-
σες καταστάσεις). Η πιθανότητα µετάβασης από την κατάσταση i στην 
κατάσταση j καθορίζεται από την διακριτή πιθανότητα αij, ενώ η πιθα-
νότητα παραγωγής ενός συµβόλου στη κατάσταση j, καθορίζεται από 
τη πιθανότητα εξόδου bj. 
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Σχ. 7.9 ΗΜΜ µοντέλο. Ένα ΗΜΜ µπορεί να θεωρηθεί σαν µια γεννήτρια ακολουθίας 

συµβόλων (στη περίπτωση µας, ακουστικών διανυσµάτων) µοντελοποιώντας παράλληλα µια 

κρυφή ακολουθία καταστάσεων. Μεταβαίνει µεταξύ των καταστάσεων βάσει των πιθανοτή-

των µετάβασης και κάθε χρονική περίοδο παράγει ένα καινούριο ακουστικό διάνυσµα σύµ-

φωνα µε την κατανοµή εξόδου της παρούσας κατάστασης.. 

 
 
Στο Σχήµα 7.9 φαίνεται ένα παράδειγµα της παραπάνω διαδικα-

σίας, όπου το µοντέλο µεταβαίνει µέσω της ακολουθίας καταστάσεων 
Χ = 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, για να παράγει την ακολουθία y1 έως y5. Η 
συνδυασµένη πιθανότητα µιας ακολουθίας διανυσµάτων Υ και µιας 
ακολουθίας καταστάσεων Χ, δεδοµένου κάποιου µοντέλου Μ (πιθανό-
τητες µετάβασης και εξόδου), υπολογίζεται σαν το γινόµενο των πι-
θανοτήτων µετάβασης και των πιθανοτήτων εξόδου. Για την ακο-
λουθία καταστάσεων Χ του σχήµατος 7.9 έχουµε ότι: 

 

)...()()()|,( 332322221112 ybaybaybaMXYP =      (7.30)  

 

Στην γενική περίπτωση που )(),...3(),2(),1( TxxxxX = , η παρα-

πάνω πιθανότητα γίνεται : 
 

∏
=

+=
T

t

txtxtxxx aytbaMXYP
1

)1()()()1()0( )()|,(         (7.31) 

 
όπου x(0) είναι η κατάσταση εισόδου του µοντέλου και x(Τ+1) η κα-
τάσταση εξόδου.  
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Στην πραγµατικότητα, εµείς γνωρίζουµε µόνο την ακολουθία Υ , ενώ 
η ακολουθία Χ µας είναι άγνωστη, για αυτό και µιλάµε για κρυφές 
Μαρκοβιανές ακολουθίες. Για τον υπολογισµό, λοιπόν, της Ρ(Υ|Μ), 
αρκεί να αθροίσουµε την 1.3 για όλες τις πιθανές µεταβάσεις κατα-
στάσεων. Ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι ο for-
ward – backward αλγόριθµος. 
 
 
Είδη ΗΜMs 
 

Η επιλογή της κατανοµής εξόδου, παίζει σηµαντικό ρόλο αφού 
µοντελοποιεί την µεταβλητότητα του φάσµατος της φωνής, σε αντί-
θεση µε το µοντέλο µετάβασης καταστάσεων το οποίο έχει να κάνει 
µε την διάρκεια. Ανάλογα λοιπόν µε το πως µοντελοποιούνται οι κα-
τανοµές εξόδου, έχουµε τρεις κατηγορίες ακουστικών µοντέλων. 
 
∆ιακριτά ΗΜΜs37 
 

Τα πρώτα συστήµατα αναγνώρισης φωνής χρησιµοποιούσαν δια-
κριτές κατανοµές εξόδου σε συνδυασµό µε διανυσµατικό κβαντιστή 
(Vector Quantizer - VQ). Έτσι, κάθε ακουστικό διάνυσµα αντικαθί-
σταται από το index (δείκτη) του πιο κοντινού σε αυτού διανύσµατος 
από ένα σύνολο τέτοιων διανυσµάτων (codebook), ενώ οι κατανοµές 
εξόδου ισοδυναµούν µε look-up tablets που περιέχουν τις πιθανότη-
τες για κάθε πιθανό δείκτη. Για τη κατανοµή εξόδου bj(yt) στην κα-
τάσταση j, µε yt το ακουστικό διάνυσµα τη χρονική στιγµή t θα 
ισχύει, δεδοµένου της απεικόνισης του yt στο διάνυσµα ym του code-
book: 
 

1)(
1

=∑
=

M

m

mj yb                         (7.32) 

 
Το µεγάλο πλεονέκτηµα, όσον αφορά τα µοντέλα, είναι ότι, υπο-

λογιστικά, αυτός ο τρόπος είναι αρκετά αποτελεσµατικός, από άποψη 
αναγνώρισης, αφού η πιθανότητα εξόδου δεν χρειάζεται να υπολογι-
στεί, αλλά ανακτάται µέσω ενός look-up table. Αντίθετα, το µεγαλύ-
τερο µέρος του χρόνου σπαταλείται στον κβαντισµό, όπου πρέπει να 
υπολογιστεί η ελάχιστη απόσταση του διανύσµατος εισόδου µε τα 
πρότυπα ακουστικά διανύσµατα που περιέχονται στο codebook. Βλέ-
πουµε λοιπόν ότι ο µηχανισµός VQ δρα σαν προεπεξεργαστής ανα-
γνώρισης (recognition preprocessor). 

                                    
37 Περακάκης Μανόλης, «Κωδικοποίηση φωνής για αναγνώριση σε ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα 

δεδοµένων (∆ιαδίκτυο , GPRS) µέσα από δίαυλο 2 Kbps», Πολυτεχνείο Κρήτης, τµήµα 

ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών, εργαστήριο τηλεπικοινωνιών πληροφορίας και 

δικτύων, ∆ιπλωµατική εργασία, ∆εκέµβριος 2000, §1.5   
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Όµως εκ των πραγµάτων, η ανάλυση του ακουστικού χώρου είναι 
µικρή (αφού έχουµε πεπερασµένο αριθµό συµβόλων εξόδου) µε επι-
πτώσεις στην ακρίβεια της αναγνώρισης, οι οποίες ενισχύονται και 
λόγω του κβαντισµού ο οποίος εισάγει επιπλέον θόρυβο. Επίσης η 
χρήση VQ µε είσοδο «ολόκληρο» το διάνυσµα ως έχει, απαιτεί πολύ 
µεγάλα codebooks για να καλύψει το ακουστικό χώρο, ακόµα και 
όταν αυτός παραµένει σχετικά µικρός. 

 
 
 

 

 
Σχ. 7.10. Γκαουσιανές κατανοµές εξόδου σε συνεχές ΗΜΜ 

 
 
 
Βέβαια για τις πρώτες εφαρµογές αναγνώρισης φωνής το µοντέλο 

αυτό λειτουργούσε ικανοποιητικά, αφού εκείνη την εποχή η διαθεσι-
µότητα σε πόρους, όπως µνήµη και υπολογιστική ισχύς, ήταν περιο-
ρισµένη, ενώ και τα λεξιλόγια ήταν σχετικά µικρά. Καθώς περνούσαν 
τα χρόνια, µε την εισαγωγή όλο και ισχυρότερων υπολογιστικών συ-
στηµάτων αλλά κυρίως µε τις απαιτήσεις εφαρµογών για πολύ µεγα-
λύτερο λεξιλόγιο, έγινε φανερό ότι το συγκεκριµένο µοντέλο δεν 
ήταν πια κατάλληλο. 

 
Συνεχή ΗΜΜs – Gaussian mixture HMMs38 
 

Έτσι, τα σύγχρονα συστήµατα αναγνώρισης χρησιµοποιούν παρα-
µετρικές, συνεχείς κατανοµές εξόδου που µοντελοποιούν τα ακου-
στικά διανύσµατα απευθείας. Για το σκοπό αυτό, συνήθως, χρησιµο-
ποιούνται µείγµατα Γκαουσιανών κατανοµών και η πιθανότητα εξό-
δου (output probability) είναι η εξής : 

                                    
38

 Περακάκης Μανόλης, «Κωδικοποίηση φωνής για αναγνώριση σε ενσύρµατα και ασύρµατα 

δίκτυα δεδοµένων (∆ιαδίκτυο , GPRS) µέσα από δίαυλο 2 Kbps», Πολυτεχνείο Κρήτης, τµήµα 

ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών, εργαστήριο τηλεπικοινωνιών πληροφορίας και 

δικτύων, ∆ιπλωµατική εργασία, ∆εκέµβριος 2000, §1.5 
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),;()( µ           (7.33) 
 

όπου wjm είναι το βάρος (weight) του µείγµατος, m, στην κατάσταση 
j και N (yt;µjm,Σjm) είναι η πολυδιάστατη (multivariate) Γκαουσιανή, 
µε µέση τιµή µ και πίνακα συνδιακυµάνσεων  Σ για το µείγµα m στην 
κατάσταση j. Συνήθως, «παρόµοιες» καταστάσεις µεταξύ ΗΜΜs χρη-
σιµοποιούν κοινές Γκαουσιανές, έτσι ώστε να µειώνεται ο συνολικός 
αριθµός τους. Παρ' όλα αυτά, ο χρόνος που χρειάζεται τόσο για την 
εκπαίδευση των παραµέτρων τους, όσο και κατά την διαδικασία της 
αναγνώρισης, είναι αρκετά µεγαλύτερος σε σχέση µε τους αντίστοι-
χους χρόνους µε διακριτά ΗΜΜ µοντέλα. 
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8. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το πειραµατικό µέρος, της διπλωµατικής µας εργασίας, χωρίζεται 
σε δύο ξεχωριστά στάδια πειραµατικών διαδικασιών. Το πρώτο στά-
διο σχετίζεται µε την «Αναγνώριση Οµιλητή» (Speaker Identifica-
tion) και το δεύτερο µε την «Επιβεβαίωση Οµιλητή» (Speaker Verifi-
cation). 

Στο στάδιο Αναγνώρισης Οµιλητή, ο αντικειµενικός σκοπός µας, 
είναι η αναγνώριση της ηχητικής εκποµπής (ταυτοποίηση) ενός 
εντόµου, ανάµεσα από ένα σύνολο ηχητικών εκποµπών – φωνήσεων 
εντόµων, διαφορετικού είδους, συµπεριλαµβανοµένου και της προ-
νύµφης του ρυγχωτού κανθάρου,. 

Στο δε στάδιο της Επιβεβαίωσης Οµιλητή, ο στόχος µας είναι η 
επιβεβαίωση, ή µη, της ταυτότητας του ρυγχωτού κανθάρου, σε 
σχέση µε το υπόλοιπο του συνόλου των εντόµων, που λαµβάνουν 
µέρος στην πειραµατική διαδικασία.  

 
 

Περιγραφή του λογισµικού (software) 

 
Το λογισµικό που χρησιµοποιήσαµε για την διεξαγωγή των πει-

ραµατικών διαδικασιών είναι µια εφαρµογή που έχει υλοποιηθεί στο 
περιβάλλον του Matlab, της Mathworks Inc. 

Η διαδικασία η οποία ακολουθείται, προκειµένου να εξαχθεί η 
απόφαση σχετικά µε την αναγνώριση ή την επιβεβαίωση οµιλητή, 
στην συγκεκριµένη εφαρµογή, αναλύεται στα παρακάτω στάδια. 
 

• Προέµφαση (βλέπε 7.1.1.) 
• Εφαρµογή Παραθύρου (Windowing) (βλέπε 7.1.2) 
• Fast Fourier Transformation (FFT)39 
• ∆ηµιουργία Mel-Frequency κλίµακας (βλέπε 7.2.3) 

                                    
39

 Press, W. H., Flannery, B. P., Teukolsky, S. A., and Vetterling, W. T. (1992). “Numerical recipes in C: the art 

of scientific computing”. Cambridge University Press. 
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• Εξαγωγή του Cepstrum (βλέπε 7.2.2) 
• Μοντελοποίηση GMM (βλέπε 7.3.4) 

 
 
 

8.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

8.2.1. Αναγνώριση εντόµου 

 
Η Αναγνώριση εντόµου συνοψίζεται τα εξής στάδια: 

 
 
Συγκέντρωση ηχητικών δειγµάτων προς εκπαίδευση 

 
Σε αυτό το στάδιο, δηµιουργήσαµε δύο σύνολα ηχητικών δειγµά-

των. Το πρώτο περιλαµβάνει 12 ηχητικά δείγµατα ακουστικών εκπο-
µπών εντόµων, που δρουν στο ευρύτερο περιβάλλον του ρυγχωτού 
κανθάρου, όπως γρύλοι, ακρίδες, τζιτζίκια κ.λ.π..(Πείραµα 1.1) 

Το δεύτερο σύνολο ηχητικών δειγµάτων, που δηµιουργήσαµε, 
περιλαµβάνει 11 αρχεία ήχου, τα οποία αποτελούν ακουστικές εκπο-
µπές εντόµων που βρίσκονται στο στάδιο της προνύµφης καθώς και 
τερµιτών που παρασιτούν, κυρίως, µέσα σε ξύλα, κορµούς δέντρων, 
ρίζες φυτών και αποθηκευµένα γεωργικά προϊόντα. Τα συγκεκριµένα 
είδη επιλέχθηκαν εξ’ αιτίας  των οµοιοτήτων που παρουσιάζουν οι 
ηχητικές τους εκποµπές, λόγω των κοινών τρόπων παραγωγής τους. 
Με αυτόν τον τρόπο θέλαµε να διαπιστώσουµε την αποτελεσµατικό-
τητα του αυτόµατου συστήµατος αναγνώρισης, στην περίπτωση που 
πρέπει να αναγνωριστεί ένα είδος ανάµεσα σε ένα σύνολο εντόµων 
που παρουσιάζουν φασµατικές οµοιότητες στις ηχητικές τους εκπο-
µπές. (Πείραµα 1.2) 

Όλα τα ηχητικά δείγµατα που εισήχθησαν και αναλύθηκαν σε 
αυτό το στάδιο, σχηµατίζουν µία βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει 
τα ονόµατα των δειγµάτων καθώς και έναν κωδικό αριθµό για κάθε 
ένα από αυτά. 
               
 
Εκπαίδευση συστήµατος και δηµιουργία µοντέλων 

 
Σε αυτό το στάδιο κάθε ηχητικό δείγµα εισάγεται στο σύστηµα 

αναγνώρισης προκειµένου να εξαχθούν οι MFCC παράµετροι και να 
δηµιουργηθούν τα GMM µοντέλα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η εκ-
παίδευση του συστήµατος. 
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Εισαγωγή ηχητικού δείγµατος του ρυγχωτού κανθάρου για 
αναγνώριση 

 
Για το στάδιο της αναγνώρισης εισάγουµε ένα ηχητικό δείγµα 

ακουστικής εκποµπής του ρυγχωτού κανθάρου για να διαπιστώσουµε 
αν το σύστηµα το αναγνωρίσει. Εξάγονται οι MFCC παράµετροι και 
δηµιουργείται ένα GMM µοντέλο, το οποίo θα τεθεί υπό σύγκριση µε 
τα GMM µοντέλα που βρίσκονται στην βάση δεδοµένων. 

 
 

Εξαγωγή αποτελέσµατος 
 

Εφόσον το σύστηµα πραγµατοποιήσει την επεξεργασία του σήµα-
τος και προβεί στις σχετικές συγκρίσεις, µας δίνει τον κωδικό αριθµό 
του είδους µε το οποίο αντιστοιχήθηκε το εισαχθέν, προς αναγνώ-
ριση, ηχητικό δείγµα. 

Σηµειώνουµε ότι τα δύο τελευταία στάδια επαναλήφθηκαν για 
δέκα διαφορετικά δείγµατα του ρυγχωτού κανθάρου, τα οποία 
εισήχθησαν προς αναγνώριση. Με αυτόν τον τρόπο µπορέσαµε να 
εξάγουµε το ποσοστό επιτυχίας του αυτόµατου συστήµατος 
αναγνώρισης. 

Τα ηχητικά δείγµατα, µε τα οποία εκπαιδεύσαµε το σύστηµα, 
έπρεπε να έχουν την ίδια συχνότητα δειγµατοληψίας και το ίδιο εύ-
ρος κωδικοποίησης (bit rate). Εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι τα δείγ-
µατα που είχαµε στην διάθεσή µας δεν πληρούσαν αυτήν την προϋ-
πόθεση, µετατρέψαµε τις συχνότητες δειγµατοληψίας και τα bit 
rates, όλων των δειγµάτων, προς µία συχνότητα δειγµατοληψίας και 
ένα bit rate αναφοράς, τα οποία συµφωνήθηκε να είναι: 44100 KHz 
και 16-bit αντίστοιχα. Αυτή διαδικασία µετατροπής διεκπεραιώθηκε 
µε το software Wavelab 5 της Steinberg. 

Μία άλλη παράµετρος, η οποία έπρεπε να ρυθµιστεί, ήταν το µέ-
γεθος των δειγµάτων που θα χρησιµοποιούσαµε για την εκπαίδευση 
του συστήµατος. Σύµφωνα µε όσα έχουµε αναφέρει µέχρι στιγµής, η 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αναγνώρισης εξαρτάται από 
τον αριθµό των συστατικών του Γκαουσιανού µίγµατος καθώς και 
από την διάρκεια των δειγµάτων, που χρησιµοποιούνται για εκπαί-
δευση και αναγνώριση. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να δοθεί η µέ-
γιστη δυνατή διάρκεια στα δείγµατα, η οποία συνέπιπτε µε τη διάρ-
κεια του µικρότερου δείγµατος που είχαµε στη διάθεσή µας, η οποία 
ισοδυναµούσε µε χρόνο 30 sec. Επίσης, η διατήρηση της ίδιας διάρ-
κειας, για όλα τα δείγµατα, κρίθηκε απαραίτητη για την δηµιουργία 
ισοδύναµων πιθανοτικών µοντέλων GMM.      

Το στάδιο της αναγνώρισης επαναλήφθηκε για διαφορετικές διάρ-
κειες δειγµάτων εκπαίδευσης καθώς και για διαφορετικές διάρκειες 
δειγµάτων αναγνώρισης, µε σκοπό να αποφανθούµε για το πώς 
ανταποκρίνεται κατά την µεταβολή της διάρκειας των δειγµάτων 
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(πείραµα 2.1, για το 1ο σύνολο δειγµάτων και πείραµα 2.2 για το 2ο 
σύνολο δειγµάτων). 

8.2.2. Ταυτοποίηση εντόµου 

 
Στη φάση της επιβεβαίωσης οµιλητή, το ζητούµενο είναι η επιβε-

βαίωση της ταυτότητας του ρυγχωτού κανθάρου ανάµεσα από όλα 
τα υπόλοιπα είδη εντόµων, που παίρνουν µέρος στο πείραµα. Εποµέ-
νως, χρειάζεται να δηµιουργήσουµε δύο µοντέλα πιθανότητας GMM. 
Το πρώτο θα αφορά την ακουστική εκποµπή του ρυγχωτού κανθά-
ρου και το δεύτερο τις ακουστικές εκποµπές των υπολοίπων εντό-
µων. 

Για την δηµιουργία του δεύτερου µοντέλου, προέκυψαν δύο εκ-
δοχές. Η πρώτη εκδοχή (Πείραµα 3.1) περιλαµβάνει µια µίξη ακου-
στικών εκποµπών από έντοµα όπως ακρίδες, γρύλοι, τζιτζίκια κ.λ.π., 
ώστε να  προκύψει ένα ενιαίο αρχείο ήχου. Η δεύτερη εκδοχή (Πεί-
ραµα 3.2) περιλαµβάνει την µίξη των ακουστικών εκποµπών προ-
νυµφών και τερµιτών, το ακουστικό φάσµα των οποίων µοιάζει µε 
εκείνο του ρυγχωτού κανθάρου. Έτσι, τα στάδια της επιβεβαίωσης 
οµιλητή συµπίπτουν µε εκείνα της αναγνώρισης οµιλητή, µόνο που 
σε αυτήν την φάση, τα ηχητικά δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν για 
την εκπαίδευση του συστήµατος είναι η ηχητική εκποµπή του ρυγ-
χωτού κανθάρου καθώς και το ενιαίο αρχείο ήχου που, εµείς, δη-
µιουργήσαµε.  
 
    
Εξαγωγή αποτελέσµατος 

 
Το αποτέλεσµα που θα µας δώσει το αυτόµατο σύστηµα ανα-

γνώρισης είναι ο κωδικός αριθµός ενός εκ των 2 αρχείων ήχου που 
εισήγαµε για την εκπαίδευση των µοντέλων GMM.  

Και αυτή η φάση διεξήχθη επαναλαµβανόµενη 10 φορές, µε 
σκοπό να µπορέσουµε να υπολογίσουµε το ποσοστό επιτυχίας τους 
αυτόµατου συστήµατος αναγνώριση, στην επιβεβαίωση της ταυτότη-
τας του ρυγχωτού κανθάρου.  
 
 

8.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

8.3.1. Πείραµα 1.1 Αναγνώριση του R.P.W. από πλήθος 
ακµαίων εντόµων  

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα του πίνακα, στο 
συγκεκριµένο πείραµα, είχαµε απόλυτη επιτυχία, µε ποσοστό, 
σωστής πρόβλεψης, 100%. Σε αυτήν την περίπτωση, µπορούµε να 
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πούµε ότι το σύστηµα δεν συνάντησε καµία δυσκολία, αφού ήταν 
ικανό να ανιχνεύσει, σε κάθε επανάληψη, το ακουστικό φάσµα, της 
εκποµπής του ρυγχωτού κανθάρου, ανάµεσα από τα φάσµατα των 
υπολοίπων εντόµων. 

 

Πίνακας 8.1: Αποτελέσµατα πειράµατος 1.1 

 

Επαναλήψεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Είδος 
          

Acridid 
          

Τsukutsukuboushi 
          

Ακρίδες 

Trimerotropis 
pallidipennis 

          

Teleogryllus 
          

Velarifictorus ornatus 
          

Γρύλοι 

Υamato-hibari 
          

Σκαθάρια Longhorn beetle 
          

Tosena melanoptera 
          

Πεταλούδες 

Aburazemi s 
          

Τζιτζίκια Cicada 
          

Αλογάκι 
της 

Παναγίας 
Κatydid 

          

Ρυγχωτός 
Κάνθαρος 

Rhynchophorus 
ferrugineus 
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Πίνακας 8.2: Αποτελέσµατα πειράµατος 1.2 
 

8.3.2. Πείραµα 1.2 Αναγνώριση του R.P.W. από πλήθος 
προνυµφών  

 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, του πειράµατος 1.2, το αυτόµατο 

σύστηµα αναγνώρισης, δεν κατάφερε να αναγνωρίσει το ηχητικό 
δείγµα του ρυγχωτού κανθάρου, σε όλες τις επαναλήψεις. Το ποσο-
στό επιτυχίας ήταν 90%, καθώς το η ηχητική εκποµπή του ρυγχωτού 

Επαναλήψεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Είδος           

Jewel Beetles           

Hylotrupes Bajulus           

Otiorhynchus Sulcatus           

Diaprepes Abbreviatus   
 

       

Coleoptera 

Sitophilus Oryzae           

Drepanotermes           
Τερµίτες 

Dry Wood Termite 
Solders           

Γαιοσκώληκας Lumbricidae           

Lepidoptera Plodia Interpunctella           

Πεταλούδες 
Euzophera Magnolialis 

Capps           

Ρυγχωτός 
Κάνθαρος 

Rhynchophorus 
Ferrugineus 

 

     
  

  

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ 
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κανθάρου αντιστοιχήθηκε, 2 φορές, σε λάθος έντοµο. Το αποτέλε-
σµα του πειράµατος ήταν, ως ένα βαθµό, αναµενόµενο, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι τα φάσµατα των ακουστικών εκποµπών, των εντόµων 
που έλαβαν µέρος στην πειραµατική διαδικασία, παρουσίαζαν πολλές 
οµοιότητες και κοινά φασµατικά µοτίβα. 

 
 

8.3.3. Πειράµατα  αναγνώρισης του R.P.W. µε 
µεταβλητή διάρκεια δειγµάτων 2.1, 2.2 

 
Σύµφωνα µε τα συγκριτικά πειράµατα, που έγιναν, και τα αποτε-

λέσµατα που παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες, το ποσοστό 
σωστής πρόβλεψης εξαρτάται άµεσα από τη διάρκεια των δειγµάτων. 
Μεγαλύτερη βαρύτητα, δε, έχει η διάρκεια των δειγµάτων που χρη-
σιµοποιούνται για την εκπαίδευση του συστήµατος. 
 
 

Πίνακας 8.5 Αποτελέσµατα πειράµατος 2.1 
 
 

Πίνακας 8.6 Αποτελέσµατα πειράµατος 2.2 

Μέγεθος ∆ειγµάτων προς αναγνώριση 
(sec) 

Μέγεθος 
∆ειγµάτων προς 
εκπαίδευση (sec) 5 10 

10 80% 80% 

20 80% 90% 

30 100% 100% 

Μέγεθος ∆ειγµάτων προς αναγνώριση 
(sec) 

Μέγεθος 
∆ειγµάτων προς 
εκπαίδευση (sec) 5 10 

10 60% 70% 

20 70% 80% 

30 90% 90% 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
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8.3.4. Πείραµα 3.1 Ταυτοποίηση του R.P.W. από πλήθος 
ακµαίων εντόµων  

 
Κατά την διεξαγωγή του πειράµατος 2.1 παρουσιάστηκε, επίσης, 

ποσοστό σωστής πρόβλεψης 100%. Εδώ, πρέπει να σηµειώσουµε 
ότι, εξαιτίας της µεγάλης διάρκειας των ηχητικών δειγµάτων, που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά την εκπαίδευση του συστήµατος, που συνε-
πάγεται τη δηµιουργία περισσοτέρων, επί µέρους, Γκαουσιανών, για 
κάθε µοντέλο, η διαδικασία της αναγνώρισης έγινε περισσότερο χρο-
νοβόρα και το υπολογιστικό κόστος αυξήθηκε σηµαντικά.  

 
 

Πίνακας 8.3: Αποτελέσµατα πειράµατος 3.1 
 

 
 

8.3.5. Πείραµα 3.2 Ταυτοποίηση του R.P.W. από πλήθος 
προνυµφών  

 
Το ποσοστό σωστής πρόβλεψης του πειράµατος 3.2 ήταν 90% 

καθώς το σύστηµα δεν στάθηκε ικανό να επιβεβαιώσει την ταυτότητα 
του ρυγχωτού κανθάρου, σε 1 περίπτωση. Η αιτία της ανεπιτυχούς 
ανίχνευσης στηρίζεται, πάλι, στην δυσκολία, που αντιµετωπίζει το 
αυτόµατο σύστηµα αναγνώρισης, στο να διακρίνει το φάσµα της 
ακουστικής εκποµπής του ρυγχωτού κανθάρου, από τα φάσµατα των 
υπολοίπων εντόµων, µε τα οποία, παρουσιάζει οµοιότητες.  
 
 

Επαναλήψεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Είδος 
          

Rhynchophorus 
Ferrugineus         

 

 

Μίξη Ακουστικών 
Εκποµπών (1η 

Εκδοχή) 
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Πίνακας 8.4: Αποτελέσµατα πειράµατος 3.2 
 
 

Επαναλήψεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Είδος 
          

Rhynchophorus 
Ferrugineus     

  

    

Μίξη Ακουστικών 
Εκποµπών (2η 

Εκδοχή) 

          

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Σε αυτήν την εργασία, και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πει-

ραµατικών διαδικασιών, µελετήσαµε και καταλήξαµε στο συµπέρα-
σµα ότι είναι δυνατό να ανιχνευθεί ο Rhynchophorus Ferrugineus µε 
τη χρήση ενός αυτόµατου συστήµατος, το οποίο θα αναγνωρίζει, τον 
τελευταίο, µέσα από ένα πλήθος άλλων εντόµων-παρασίτων.  

∆ιαπιστώσαµε ότι τα ήδη υπάρχοντα αυτόµατα συστήµατα ανα-
γνώρισης ανθρώπινης οµιλίας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
εφαρµογές ανίχνευσης και αναγνώρισης ακουστικών εκποµπών 
εντόµων και ειδικότερα προνυµφών, όπως εκείνης του ρυγχωτού 
κανθάρου. Τα δε ποσοστά επιτυχίας ήταν αρκετά ενθαρρυντικά ώστε 
να µπορούµε να εµπιστευτούµε τέτοιου είδους συστήµατα, για βιοα-
κουστικές εφαρµογές ενώ η αύξηση του ποσοστού σωστής πρό-
βλεψης µπορεί να επιτευχθεί µε την βελτίωση των αλγορίθµων, 
πάνω στους οποίους βασίζεται ένα σύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης.  

Ένας άλλος παράγοντας που είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την 
βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος, είναι η διάρκεια των δειγ-
µάτων που χρησιµοποιούνται , τόσο για την εκπαίδευση όσο και για 
την αναγνώριση. Όπως προκύπτει από τα πειράµατα 2.1 και 2.2, το 
ποσοστό σωστής πρόβλεψης αυξάνεται καθώς µεγαλώνει η διάρκεια 
των δειγµάτων. Αυτό µπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι τα 
πιθανοτικά µοντέλα καλύπτουν περισσότερες φασµατικές διαφορο-
ποιήσεις και γίνονται πιο συγκεκριµένα καθώς αυξάνεται η πληροφο-
ρία που καλούνται να µοντελοποιήσουν.   

 Επίσης, παρατηρήσαµε ότι η αποτελεσµατικότητα του συστήµα-
τος και η βέλτιστη λειτουργία του απαιτεί την χρήση µονάδων επε-
ξεργαστών µε µεγάλη υπολογιστική ισχύ. 

Η ανίχνευση του Red Palm Weevil, όπως έχει εξεταστεί και στα 
υποκεφάλαια 4.4 και 5.1, είναι δυνατή όταν το έντοµο βρίσκεται στο 
στάδιο της προνύµφης. Αυτό συνεπάγεται ότι ο φοίνικας έχει προ-
σβληθεί από το έντοµο. 

Έχοντας υπόψη ότι τα έντοµα, µε την ταλάντωση µερών του σώ-
µατος τους, όπως τα φτερά (µέλισσες, σφήκες, κουνούπια, µύγες, 
κ.λ.π. ) παράγουν ήχο, θεωρούµε ότι µπορεί να γίνει µελέτη γύρω 
από τον τρόπο που δονούνται τα φτερά του ακµαίου R.P.W., το συ-
χνοτικό περιεχόµενο του ήχου και κατά πόσο διαφέρει από το συχνο-
τικό περιεχόµενο άλλων εντόµων, ώστε να µπορεί να ανιχνευτεί από 
συστήµατα αναγνώρισης. 
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Ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης πουλιών, που απο-
τελούνται από πολλούς σταθµούς, διάσπαρτους σε εκατοντάδες 
στρέµµατα, παρακολουθούν και καταγράφουν, επί εικοσιτετραώρου, 
τις φωνήσεις των πουλιών, τις ταξινοµούν και τις αποστέλλουν αυ-
τόµατα µέσω δικτύου (internet audio streaming).  

Έχοντας, µελλοντικά, την γνώση γύρω από τον ήχο που παράγε-
ται από τα φτερά του R.P.W., θα ήταν δυνατό να στηθεί ένα ολοκλη-
ρωµένο σύστηµα παρακολούθησης, όπως αυτό των πουλιών που πε-
ριγράφεται παραπάνω, τοποθετώντας σταθµούς, οι οποίοι θα ανι-
χνεύουν το έντοµο από τον ήχο που εκπέµπει µε τη δόνηση των 
φτερών του. 

 
Με αφορµή τα παραπάνω, περί ολοκληρωµένων συστηµάτων πα-

ρακολούθησης και βάση των δικών µας µελετών για την προνύµφη 
του Rhynchophorus Ferrugineus, πιστεύουµε, επίσης, ότι θα ήταν 
δυνατή η εγκατάσταση σταθµών, οι οποίοι θα είναι εφοδιασµένοι µε 
πλήθος από αισθητήρες, που θα εισάγονται στο δέντρο (βλ.4.4.2) 
και θα είναι µόνιµα τοποθετηµένοι, στα υψηλότερα σηµεία των φοι-
νίκων, όπου και συνηθίζει να γεννάει, το έντοµο, τα αυγά του. Αυτό, 
όµως, πέραν του µεγάλου αριθµού από αισθητήρες που χρειάζονται, 
προϋποθέτει ότι πρέπει να γίνει µελέτη και να κατασκευαστεί κάποιο 
περίβληµα, το οποίο θα προστατεύει το εισαγόµενο τµήµα του αισθη-
τήρα, έτσι ώστε να µην ενσωµατωθεί µέσα στο δέντρο, στην προ-
σπάθεια του φοίνικα να επουλώσει την οπή η οποία ανοίχθηκε. Επί-
σης, θα πρέπει, το περίβληµα, να κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να µην µειώνει την δυνατότητα ανίχνευσης του αισθητήρα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
 
 

Τύποι Παραθύρων 
 
 
 
Ν = το εύρος, σε δείγµατα, µιας συνάρτησης παραθύρου, διακρι-

τού χρόνου. Τυπικά, είναι µία ακέραιη δύναµη του 2 (π.χ. 210 = 
1024)  

 
n =  ένας ακέραιος αριθµός που ανήκει στο πεδίο τιµών 

10 −≤≤ Nn  
 
Β = το ισοδύναµο εύρος ζώνης θορύβου σε DFT bins 

 
 
 

Ορθογώνιο (Rectangular) 
 

Σχ. 1 

 

Εξίσωση: 1)( =nw    , B = 1 
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Gauss 
 

 
Σχ. 2 

 

Εξίσωση: 
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Hamming 
 

 
Σχ. 3 

 

Εξίσωση: 
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Hanning 
 

 
Σχ. 4 

 

Εξίσωση: 
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Bartlett window (µε µηδενισµένα άκρα) 
 

 
Σχ. 5 

 

Εξίσωση: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
 

Το σύνολο των εντόµων που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα 
1.1 και 3.1. Αριστερά από το καθένα, το φασµατογράφηµα δήγµατος 
του ήχου που παράγουν.  

 
 

 

Εικ. 1 Η ακρίδα Acridid της οικογένειας των Acrididae Grasshoppers 

 
 

 

 
Εικ. 2 Τζιτζίκι (Cicada) το οποίο ανήκει στα Hemiptera και υπάγεται στην οικογένεια των 

Cicadoidea 
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Εικ. 3 Το longhorn beetle ή long-horned beetles της οικογένειας των Cerambycidae 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Εικ. 4 Ο γρύλος Teleogryllus 
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Εικ. 5 Tosena melanoptera  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εικ. 6 Τsukutsukuboushi της οικογένειας των Acrididae Grasshoppers 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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Εικ. 7 Γρύλος. Velarifictorus ornatus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ. 8 Katydid γνωστό και ως «αλογάκι της Παναγίας» της οικογένειας Tettigoniidae 
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Εικ. 9 Γρύλος. Υamato-hibari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικ. 10. Η ακρίδα Trimerotropis pallidipennis (pallid-winged) της οικογένειας Acrididae 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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Εικ. 11 Η πεταλούδα Aburazemi s οποία συναντάται στις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στη 

µεσόγειο. 

 

 
 

Το σύνολο των προνυµφών και τερµιτών που χρησιµοποιήθηκαν 
στο πείραµα 1.2 και 3.2. Αριστερά από το καθένα, το φασµατογρά-
φηµα δείγµατος του ήχου που παράγουν.  

 
 
 
 

Εικ. 12 Η προνύµφη αυτή προέρχεται από το έντοµο jewel beetles ή metallic wood-boring 

beetles το οποίο ανήκει στα Coleoptera και υπάγεται στην οικογένεια των Buprestidae. 
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Εικ. 13 Τερµίτες Drepanotermes  οι οποίοι είναι Pterygota της οικογένειας Isoptera 

 

 
 
 
 
 

 

 

Εικ. 14. Dry wood termite solders 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 



 

 105

 

 

Εικ. 15 Η πεταλούδα Euzophera magnolialis Capps στο στάδιο της νύµφωσης. Το φασµατο-

γράφηµα είναι από την εκποµπή της προνύµφης. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Εικ. 16 Η προνύµφη του Hylotrupes bajulus το οποίο ανήκει στα Coleoptera και υπάγεται 

στην οικογένεια των Cerambycidae. 
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Εικ. 17  Γαιοσκώληκας Lumbricidae το οποίο ανήκει στα Haplotaxida και υπάγεται στην 

οικογένεια των Lumbricidae. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Εικ. 18 Προνύµφη του Otiorhynchus sulcatus το οποίο ανήκει στα Coleoptera και υπάγεται 

στην οικογένεια των Curculionidae 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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Εικ. 19 Προνύµφη του Plodia interpunctella το οποίο ανήκει στα Lepidoptera και υπάγεται 

στην οικογένεια των Pyralidae 

 
 
 
 
 
 

 

 

Εικ. 20 Προνύµφη του Diaprepes abbreviatus(citrus root weevil)το οποίο ανήκει στα Co-

leoptera και υπάγεται στην οικογένεια των Curculionidae 
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Εικ. 21 Προνύµφη του Sitophilus oryzae το οποίο ανήκει στα Coleoptera και υπάγεται στην 
οικογένεια των Curculionidae 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
 
 
 
 

Προτάσεις εξάλειψης θορύβου 
 

Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι για την εξαγωγή σωστών 
και επιτυχών αποτελεσµάτων στην αναγνώριση και την επιβεβαίωση 
οµιλητή, είναι σηµαντικό οι ηχογραφήσεις να µην εµπεριέχουν 
θόρυβο. Το περιεχόµενο της ηχογράφησης δεν πρέπει να επικα-
λύπτεται από άχρηστη πληροφορία, όπως το θόρυβο από το βάθος 
πεδίου ή τον µηχανικό θόρυβο. 

Η διαφορά στάθµης db ανάµεσα στη µέγιστη στάθµη σήµατος και 
την στάθµη του θορύβου, ονοµάζεται λόγος σήµατος προς το θό-
ρυβο (signal to noise ratio S/N). Όσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος σή-
µατος προς τον θόρυβο τόσο καθαρότερο ήχο έχουµε.  

Η αναλογία σήµατος προς το θόρυβο πρέπει να είναι τουλάχιστον 
της τάξης των 40 db. Όσο οι αναλογίες γίνονται µικρότερες της τε-
λευταίας, τόσο µειώνεται το ποσοστό επιτυχούς απόφασης από το 
σύστηµα. 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές µε τις οποίες µπορούµε να κρατήσουµε 
την αναλογία S/N σε υψηλά επίπεδα. Κάποιες από αυτές είναι: 

 
Α) Αρχικά o πιο απλός τρόπος είναι να χρησιµοποιήσουµε µια 

πύλη θορύβου (Noise Gate) και να αφαιρέσουµε τον θόρυβο που πι-
θανότατα θα υπάρχει στον λαµβανόµενο ήχο. Αυτό όµως δεν έχει 
αποτέλεσµα, όταν η στάθµη του θορύβου κυµαίνεται στα επίπεδα του 
εκπεµπόµενου σήµατος του παρασίτου, γιατί στην προσπάθεια µας 
να ρυθµίσουµε το Noise Gate να αποµακρύνει το θόρυβο, θα αποµα-
κρύνει και πληροφορία που θέλουµε. 

 
Β) Μια άλλη τεχνική είναι να ηχογραφήσουµε ένα σήµα, µε ένα 

αισθητήρα µέσα στον δέντρο ή χώµα κ.λ.π., χωρίς την παρουσία του 
εντόµου που θέλουµε να ηχογραφήσουµε. Αυτό θα έχει σαν αποτέ-
λεσµα η ηχογράφηση αυτή να εµπεριέχει µόνο τον µηχανικό θόρυβο 
άλλα και τον θόρυβο βάθους του υλικού στο οποίο ηχογραφούµε. 
Έχοντας αυτήν την ηχογράφηση, γνωρίζουµε το συχνοτικό περιεχό-
µενο του θορύβου (συνήθως είναι χαµηλόσυχνος) και έτσι εύκολα, 
µε την χρήση φίλτρων, µπορούµε να τον αποµακρύνουµε. Το ίδιο 
αποτελέσµατα και ίσως καλύτερο µπορούµε να έχουµε µε την χρήση 
equalizer και compressor. 

Εισάγοντας το σήµα θορύβου στο EQ και ενισχύοντας τις συχνοτι-
κές περιοχές που περιέχει, το σήµα εισάγεται στην Side Chain είσοδο 
του compressor ενώ στο IN εισάγεται το σήµα που περιέχει και το 
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παράσιτο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα στην έξοδο να έχουµε µόνο 
το σήµα εκποµπής του παρασίτου αφού ο compressor θα έχει συ-
µπιέσει το ενισχυµένο από το EQ σήµα θορύβου. 

 
Γ) Άλλος ένας τρόπος είναι να χρησιµοποιήσουµε ένα σύνολο από 

Band Pass φίλτρα τα οποία θα επιτρέπουν να περνάνε µόνο οι συ-
χνότητες στης οποίες εκπέµπει το εκάστοτε έντοµο-παράσιτο που 
ηχογραφούµε. Σε περιπτώσεις, όµως, που ενδέχεται να εκπέµπονται 
ήχοι, οι οποίοι περιέχουν, σχεδόν, όλο το εύρος των συχνοτήτων 
(σύνηθες φαινόµενο των φωνήσεων του R.P.W.), ίσως είναι κατα-
στροφικό, για την ταυτοποίηση του εντόµου, να µην εµπεριέχονται 
στο δείγµα που ηχογραφείται. Για τον λόγο αυτό, ίσως, να µην εν-
δείκνυται η χρήση των Band Pass φίλτρων σε τέτοιες περιπτώσεις 
αλλά, απλά, να γίνεται µια ενίσχυση στους υπόλοιπους ήχους που 
ταυτοποιούν το εκάστοτε είδος (όπως για παράδειγµα στα σχήµατα 
5.5 και 5.6). 
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