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چکیده :تنوع میدانهای نویزی حاکم بر محیطهای واقعی ،طراحی سی ستم واحدی را که قادر به حذف کامل همه اغت شا شات محیطی با شد ،با
مش کل مواجه میکند .لذا ،داش ت یک ش نا ا اولیه از میدانهای نویزی موجود در محیط و بررس ی نوع اثر هر یک بر روی س یگنال گفتار ،گام
مؤثری در جها فرآیند بهسازی محسوب می شود .در ای مقاله ،ضم بررسی نویزهای اساسی موجود در زمینه گفتار ضبط شده در شرایط واقعی،
به ارزیابی میدانهای نویزی پایی گذر پخ شنده و مقای سه تابع همدو سی ف ضایی آنها در شرایط واقعی با نتایج تئوری واهیم پردا ا .همچنی ،
سا تار کارآمد ترکیبی مبتنی بر آرایههای میکروفونی متشکل از شکلدهندههای پرتو وفقی و فیلتر پسینه پیشنهاد میشود .در طرح پیشنهادی ،با
هدف دنبال کردن شرایط پویای محیط وکنترل وفقی ضرایب وزندهی شکلدهنده پرتو ،دو الگوریتم حداقل میانگی مربع و سریعتری کاهش
ا ستفاده و اثر هر یک بر به سازی سیگنال گفتار مقای سه واهد شد .سا تار مذکور ،ضم ایجاد صفرهای کنترل شدهای در الگوی ت شع شعی
ش کلدهنده پرتو برای مقابله پویا با میدانهای نویزی جهادار محیط ،به تعدیل نویزهای ناهمبس ته و پخش نده میپردازد .بررس ی اثر س ر ا
همگرایی الگوریتمهای مورد ا ستفاده بر میزان  SNRدر ح ضور انواع میدانهای نویزی با طیفهای فرکان سی مختلف از دیگر فعالیاهای انجام شده
در ای تحقیق مح سوب می شود .نتایج حا صل از شبیه سازی و همچنی پیاده سازی طرح پی شنهادی در شرایط واقعی و در سناریوهای مختلف،
حاکی از نقش بهسزای آن در بهبود ملکرد بهسازی سیگنال گفتار دارد.
واژههای کلیدی :آرایه میکروفونی ،بهسازی گفتار ،شکلدهی پرتو ،فیلتر پسینه ،نویز پخشنده.
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Abstract: Diversity of the noise fields in real environments makes difficult to design an efficient de-noising system. This paper
addresses the problem of speech enhancement in real environments. Towards this goal, we present a hybrid scheme based on the
adaptive beam-forming and post filtering. In order to capture the adaptive conditions of the environment, we adopt two algorithms:
steepest descent and least mean square. We also consider the application of the post-filters on the output of the beam-former. As an
advantage, the proposed structure not only produces some controlled nulls to reduce the directional noises, but also adaptively
minimizes the power of diffuse and uncorrelated noises. The study of the convergence of the proposed algorithms and also the behavior
of the diffuse noise in real conditions are other issues considered in this paper. Numerical results of our comprehensive implementation
confirm the efficiency of the proposed scheme in suppression of the real environmental noises.
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 -1مقدمه
به موازات بلوغ روشهای پردازش گفتار و پیشرفا سیستمهای مبتنی
بر سیگنالهای صوتی ،مقابله با اثرات مخرب محیطی یک امر ضروری
بهشمار میآید .همانطور که میدانیم سیگنال گفتار از بدو تولید،
دستخوش وامل مختلفی از جمله نویز ،تدا ل و ا وجاج میشود .ای
پدیده ،ضم پایی آوردن کیفیا گفتار ،ملکرد سیستمهای پردازنده
صوتی همچون سیستمهای بازشناسی گفتار و کدکنندهها را نیز دچار
مشکل میکند .از یکسو ،تنوع وامل مخرب محیطی و از سوی دیگر،
محدودیاهای ملی موجود در امر بهسازی گفتار ،طراحی سیستم
واحدی را که قادر به حذف کامل همه اغتشاشات محیطی باشد ،با مشکل
مواجه مینماید .از طرفی ،بهدلیل ماهیا پویای سیگنال گفتار و
میدانهای نویزی ،استفاده از الگوریتمهای بهسازی ثابا نمیتواند گزینه
مناسبی تلقی شود .لذا ،الزم اسا در شرایط مختلف ،براساس ضوابط
موجود ،الگوریتم بهسازی وفقی مقتضی انتخاب شود .براساس میزان
همبستگی سیگنال نویز در نقاط مختلف از فضا ،نویزهای محیط را
میتوان در قالب دو دسته نویزهای همبسته و نویزهای ناهمبسته افراز
نمود [ .]7در یک میدان نویزی همبسته ،امواج ،بدون هیچ انعکاس و یا
پراکندگی ،در فضای آزاد و بدون مانع مده در پخش صدا بهسما
آرایهای از میکروفونها منتشر میشوند؛ ای درحالی اسا که در
میدانهای نویزی ناهمبسته ،سیگنال نویز در نقاط مختلف ،از همبستگی
پایینی بر وردار اسا .در ای بی  ،یکی از بدیهیتری میدانهای نویزی
7
حاکم در فضاهای مومی و وسایل نقلیه ،میدانهای نویزی پخشنده
میباشد [ .]9 ،2میدان نویزی پخشنده ،برآیند سیگنالهای نا واستهای
اسا که با احتمال مساوی و انرژی یکنوا ا در همه جهاهای محیط
منتشر شده و همگی دارای دامنه برابر و فاز تصادفی هستند .ای مدل
که تلفیقی از اجزای همبسته و ناهمبسته اسا ،بهدلیل متداول بودن ،از
اهمیا باالیی بر وردار بوده و داشت شنا ا کافی از آن کمک شایانی
به امر بهسازی گفتار میکند.
پس از آنکه پردازش آرایهای ،توانایی ود را در زمینه انواع
سیگنالهای مخابراتی همچون رادار ،سونار و مخابرات سیار به اثبات
رساند [ ،]8امروزه استفاده از آرایههای میکروفونی در کاربردهای بهسازی
گفتار [ ،]5-4بازشناسی گفتار [ ]3و مکانیابی منابع صوتی [ ]78رشد
روزافزونی داشته اسا .همانطور که میدانیم در روشهای چندکاناله
بهسازی گفتار ،با هدف ارتقای مقدار  2SNRو نیل به کیفیا باالتر ،با
قبول افزایش پیچیدگی محاسباتی ،از دو یا چند میکروفون برای ضبط
صدا استفاده میشود؛ بهطوریکه میتوان با چینش مشخصی از
میکروفونها و پردازش روی روجی آنها در حوزه زمان -فضا ،میزان
تخریب گفتار در اثر نویزهای محیطی را کاهش داد .به نوان مثال ،با
ا مال فیلترینگ فضایی توسط شکلدهندههای پرتو ،9میتوان به الگوی
تشعشعی 8دلخواهی متناسب با طیف فرکانسی سیگنالها دسا یافا
[ .]5-4در ای ارتباط ،بر ی مراجع از آرایههای طی و بر ی دیگر ،از
آرایههای دو یا سهبعدی بهره میگیرند.
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در [ ،]5مؤلفان با فرض نویز جهادار و با بهرهگیری از آرایه طی
با چیدمان غیریکنوا ا ،به طراحی شکلدهندههای  5CDBمبتنی بر
الگوریتم وفقی  1CLMSمیپردازند .طرح پیشنهادی آنها نه تنها توان
نویزهای گذرا را در روجی سیستم کاهش میدهد ،بلکه با ایجاد
صفرهای وفقی در الگوی تشعشعی با نویزهای جهادار محیط نیز
بهشکل کارآمدی مقابله میکند.
مرجع [ ،]4با فرض یک مدل چند-گویندهای ،به استفاده از
شکلدهندههای پرتو  1LMCVدر بهسازی گفتار در شبکههای حسگر
صوتی بیسیم میپردازد .آقای تقیزاده و همکاران ،ضم بررسی میزان
همبستگی در نویز پخشنده برای جفا میکروفونهای یک آرایه
میکروفونی ،به ارزیابی مدل پیشنهادی ود هم در شرایط واقعی و هم
به کمک شبیهسازی میپردازند [ .]77در [ ،]72با فرض نویز پخشنده،
یک فیلتر پسینه ترکیبی مبتنی بر فیلتر  Zelinskiاصالح شده و فیلتر
وینر پیشنهاد میشود .ای طرح ،با افراز باند فرکانسی به زیرباندهای
مقتصی ،همزمان نویزهای همبسته و ناهمسته محیط را بهشکل
کارآمدی حذف مینماید .در [ ،]79فیلتر پسینه روی آرایهای از
میکروفونها پیشنهاد میشود که نه تنها با نویزهای پخشنده و سفید
مقابله میکند ،بلکه تدا لهای نقطهای محیط را نیز حذف میکند.
شکلدهندههای پرتو فوق جهتی ]78 ،1[ 4دسته دیگری از
شکلدهندههای باندوسیع میباشند که با تنظیم وفقی ضرائب وزندهی
در هر کانال مقدار بهره آرایه را در فرکانسهای مختلف بیشینه میکنند.
بهمنظور استفاده از آرایههای سه بعدی ،مرجع [ ]75با استفاده از
آرایه کروی  92میکروفونه ،شکلدهنده پرتویی طراحی نموده اسا که
با تدا لهای فضایی محیط مقابله میکند .طرح پیشنهادی با حذف
لوبهای جزئی و نامطلوب الگوی تشعشعی و بدون نیاز به تغییر
پیکربندی فیزیکی آرایه میکروفونها نقش مؤثری در امر بهسازی
سیگنال گفتار ایفا میکند .استفاده از آرایههای کروی ،امکان پردازش
سه بعدی میدانهای صوتی و حذف موثرتر نویز و تدا ل را مهیا میکند.
در [ ]71با بهرهگیری از یک آرایه میکروفونی بهشکل کریستال راهکار
جدیدی برای مقابله با نویزهای پخشنده محیط ارائه میشود .طرح
پیشنهادی به کمک شکلدهنده پرتو  3MVDRو فیلتر وینر پسینه،
تخمی  78LMMSEمناسبی از سیگال هدف میزند.
در راستای بهرهگیری از فیلترهای وفقی در امر حذف نویز ،مرجع
[ ]71ضم بررسی ضعفهای الگوریتم  LMSدر مقابله با نویزهای
ضربهای ،الگوریتم وفقی جها بهبود کارآیی الگوریتم  LMSارائه میکند.
بدی منظور ،مؤلفان از معیاری مبتنی بر تئوری اطال ات به نام
کرآنتروپی در تابع هزینه الگوریتم پیشنهادی ود بهره میگیرند.
همچنی  ،آنها برای مقابله با تنکی پاسخ ضربه کانال ،از تقریب نرم صفر
در تابع هزینه استفاده مینمایند .در مرجع [ ،]74در راستای کاربرد
حذف نویز از گفتار ،یک پیش سفیدکننده جدیدی با نوان 77PW-
 TDLMSمبتنی بر نسخه متداول  TDLMSارائه میشود .طرح
پیشنهادی مبتنی بر یک فیلتر ناهمبسته  FIRساده مرتبه اول اسا.
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در مقاله [ ،]73مؤلفان به بهبود ملکرد سیستم جداکننده گفتار
دوگوشی با ارائه سیستمهایی موسوم به  72MESSLمیپردازند .در روش
پیشنهادی اول ،حذف وفقی نویز با استفاده از بهینهسازی ازدحام ذرات
بر مبنای یادگیری  79LPSOمحقق میشود .سیستم پسپردازش
پیشنهادی دوم شامل دو مرحله اسا .در مرحله اول آن ،از روش حذف
نویز تبدیل موجک بهمنظور حذف بخش ا ظم سیگنال تدا ل استفاده
میشود .در مرح له دوم ،روش حداقل میانگی مربع طا )(MMSE
جها ارتقا هرچه بیشتر کیفی ا سیگنال هدف جداشده بهکار میرود.
اگرچه مسأله بهسازی گفتار ،تحقیقات متنو ی به ود دیده اسا،
اما محققان کمتر در محیطهای واقعی به ای مهم پردا تهاند .داشت
یک شنا ا اولیه از میدانهای نویزی حاکم بر محیط و بررسی اثر هر
یک بر روی گفتار ،گام مؤثری درجها فرآیند بهسازی محسوب میشود.
از مهمتری مراجع مرتبط با مقاله حاضر ،میتوان به [ ]72 ،77 ،5اشاره
کرد .توانایی مقابله همزمان و وفقی با انواع نویزهای جهادار و پخشنده،
همبسته و ناهمبسته از مده برتریهای ای مقاله در مقایسه با کارهای
قبلی بهشمار میآید .در مقاله حاضر ،ضم بررسی انواع میدانهای
نویزی در شرایط واقعی ،با لحاظکردن شرایط پویای محیط و کنترل
وفقی ضرایب وزندهی شکلدهنده پرتو ،سا تار مرکبی پیشنهاد
میشود که نه تنها به ایجاد صفرهای کنترلشده در الگوی تشعشعی
شکلدهنده پرتو برای مقابله با میدانهای نویزی جهادار محیط
میپردازد بلکه به نوان یک مزیا در مقایسه با [ ،]77 ،5با ا مال فیلتر
پسینه مناسب منجر به کاهش نویزهای ناهمبسته و پخشنده میشود.
دیگر مزیا مقاله حاضر در مقایسه با [ ،]5پیادهسازی در محیط واقعی
اسا .بر الف [ ،]77-72در طرح پیشنهادی ،به منظور تحقق اهداف
مطرح ،دو الگوریتم حداقل میانگی مربع ( 78)LMSو سریعتری کاهش
( 75)SDاستفاده و اثر هر یک بر بهسازی سیگنال گفتار مقایسه واهد

شد .مالحظات به مل آمده با ث میشود که طرح پیشنهادی از توانایی
باالیی در بهبود  SNRو کیفیا سیگنال گفتار در شرایط واقعی
بر وردار باشد.
سا تار مقاله بر چندی بخش استوار اسا :بخش دوم ،به مدلسازی
مسئله و معرفی توابع هزینه مورد استفاده میپردازد .در بخش سوم،
ضم بررسی میدانهای نویزی پخشنده ،تابع همدوسی فضایی آنها از
نظر تئوری اثبات واهد شد .طرح پیشنهادی مبتنی بر دو الگوریتم
 LMSو  SDدر بخش چهارم تشریح واهد شد .در بخش پنجم ،نتایج
حاصل از پیاده سازی سا تار پیشنهادی ،روی دو دسته دادگان شبیه
سازی شده و دادگان واقعی بهشکل مفصلی در قالب سناریوهای مختلف
ارائه میگردد .در ای راستا ،ضم بررسی نویزهای موجود در زمینه
گفتار ضبطشده در شرایط واقعی ،به ارزیابی میدانهای نویزی پایی گذر
پخشنده و مقایسه تابع همدوسی فضایی آنها در شرایط واقعی با نتایج
تئوری واهیم پردا ا .بررسی اثر سر ا همگرایی الگوریتمهای مورد
استفاده بر میزان  SNRدر حضور انواع میدانهای نویزی با طیفهای
فرکانسی مختلف از دیگر سناریوهای مطرح در ای بخش میباشد .در
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نهایا ،در بخش ششم ،نتیجه گیری و جمعبندی کلی از مسأله ارائه
واهد شد.
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)e(t
Post Filter

شکل ( :)1شمای کلی از ساختار مورد استفاده

 -2مدلسازی و تعریف مسئله
بلوک دیاگرام نمایش داده ش ده در ش کل ( )7را با فرض ش رایط
میدان-دور 71در نظر بگیرید .در ای شِ ما ،سیگنالهای دریافتی تو سط
هر یک از  Mمیکروفون ،یعنی )  ، Y i (fاب تدا توس ط یک فیلتر وفقی
 ،71FIRوزندهی و س بس با هم ترکیب میش وند .لذا ،برای روجی
شکلدهنده پرتو )  Z ( fدر هر جزء فرکانسی 74میتوان نوشا:

 f Y  f  ,

()7

H

Z  f  W

که  Y  f و  W  f بهترتیب بردار دریافتی توسط آرایه و بردار وزن دهی
شکلدهنده پرتو در هر جزء فرکانسی و 𝑇]  [.ملگر ترانهاده میباشند:
 Y M 1  f   ,
T

()2
()9

.

  Y 0  f  Y 1  f 

  W 0  f  W 1  f   W M 1  f 

T

Y f
W f

هدف ،حصول سیگنال )  S ( fبه واسطه محاسبه وفقی فیلترهای
وزندهی شکلدهنده پرتو با در نظرگرفت یک معیار هزینه مناسب و
حداقل سازی طای حاصل اسا .اگر پاسخ فرکانسی کانال بی
میکروفون  mام تا منبع گفتار هدف را  H m  f فرض کنیم ،سیگنال
دریافتی توسط ای میکروفون برابر واهد بود با:
()8

که در آن ،

Y m f   H m f S f   N m f  ,

 N m  fبرآیند سیگنالهای نا واسته موجود در محیط

(شامل انواع نویزهای جهادار ،همه جهته و پخشنده) اسا.
با تعریف بردار پاسخ فرکانسی کانال بی میکروفونها و منبع گفتار

هدف (  ) h  f و با فرض ناهمبستگی مؤلفه نویز و سیگنال تمیز و

همچنی  ،با تعریف چگالی طیفتوان سیگنال تمیز (  ) R ss  f و ماتریس
همبستگی بردار ورودی در حوزه فرکانس ( :) R Y Y  f 

()5

,

  H 0  f  , H 1  f  ,  , H M 1  f 

T

h f
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بهسازی وفقی سیگنال گفتار . . .

R

حال ،با استفاده از لم معکوس سازی [ ]22بردار ضرایب وزن دهی
بهینه بهشکل رابطه ( )72بازنویسی میشود:

( f   E Y  f Y H  f   Rss f  h  f  h H  f   R NN  f . )1

YY

میتوان مسئله بهینهسازی ضرایب وزن دهی را براساس یک معیار هزینه
مناسب و حداقلسازی طای مربوطه تعریف نمود .در ادامه ،مسئله را با
در نظر گرفت دو تابع هزینه مختلف تحلیل میکنیم.
 -1-2حداقل سازی توان خروجی شکلدهنده پرتو
روجی شکل دهنده پرتو به نوان تابع هزینه

با تعریف توان

 ،)W  f  R Y Y  f W  f ضم حفظ بهره الگوی تشعشعی در جها
H

دید ،73مسئله بهینه سازی مقید ،بهشکل زیر تعریف میشود:
H
)W  f  R  f W  f 
( f   arg min
YY
Wf 

() 1

 f  h  f   1,

H

o

W

Subject to W

که با حل آن به روش ضرایب الگرانژ [ ]28میتوان نوشا:

f  h f 
W o f   H
.
1
h f  R f  h f 
NN
1

NN

() 4

در ای رابطه ،

R

 R NN  fماتریس همبس تگی مؤلفه نویز بردار ورودی

ا سا .م سلماً بهمنظور ح صول فیلترهای بهینه در هر کانال ،الزم ا سا
که با ا ستفاده از یک فیلتر بانک منا سب ،حل بهینه و مقید فوق در هر
یک از اجزاء فرکانسی سیگنالهای ورودی ا مال شود.
 -2-2حداقلسازی خطای میانگین مربعی ()20MSE
بهینهسازی بخش قبل ،برمبنای ا تالف زاویه دریافا سیگنال مطلوب
و نویزهای جها دار محیط اس توار اس ا .وجود نویز پخش نده در
محیط های واقعی [ ،]2نویز های ج هادار فر کانس پایی و افزایش
غیر ملی طول آرایه در حذف ای دس ته از نویزها ،نویزهای جها دار
همراستا با منبع هدف و نویزهای ناهمبسته ،همگی بهسازی مؤثر شکل
دهندههای پرتو حا صل از م سئله بهینه سازی فوق را با م شکل مواجه
میکن ند .برای بهس ازی کارآ مد در محیط های واقعی ،به جای
حداقلس ازی توان نویز ،به حداقل س ازی طای میانگی مربعی بی
طیف روجی ش کل دهنده پرتو (  )W H  f Y  f و س یگنال مطلوب
 S  f میپردازیم:

() 3

,



2

 W H  f Y  f 

S f



 f   arg Wmin
) (f

o

W

طبق معادالت وینر ،با فرض ماتریس همبستگی بردار ورودی و بردار

همبس تگی متقابل بردار ورودی و س یگنال هدف (  ) rY S  f میتوان

( f  rY S  f  )78



1
YY

R





E Y f S * f

1

o

W

ب ا ج ایگ ذاری مق دار  R Y Y  f از رابط ه ( )1و ب ا توج ه ب ه

 ، rY S  f   R SS  f  h  fبرای ضرایب وزن دهی بهینه میتوان نوشا:

( f   [R ss  f  h  f  h H  f   R NN  f ]1 R SS  f  h f . )77
Serial no. 84

1

که در آن  R ss '  f و  R NN '  f به ترت یب معرف چ گالی طیف توان
مؤلفههای تمیز و نویز در روجی شکل دهنده پرتو هستند.
با مقایسه رابطه فوق با رابطه حاصل در بخش قبل ،مالحظه میشود
که برای بهسازی مؤثرتر سیگنال گفتار ،نیاز به ترکیبی از یک
شکلدهنده پرتو و یک فیلتر پسینه 27داریم .در حقیقا ،شکلدهنده
پرتو به حذف نویزهای جها دار محیط پردا ته و فیلتر پسینه،
ناکارآمدی شکل دهنده پرتو را در حذف نویزهای همه جهته پخشنده،
نویزهای جها دار فرکانس پایی و نویزهای جها دار هم جها با منبع
هدف جبران میکند .بدی ترتیب ،مسئله طراحی سیستم بهسازی
سیگنال گفتار را میتوان به دو بخش یعنی یک شکل دهنده پرتو وفقی
و یک فیلتر پسینه بهینه افراز نمود .اگرچه در رابطه ( )72فیلتر پسینه
بهشکل یک فیلتر وینر وارد شده اسا ،ولی میتوان از سایر روشهای
تککاناله بهسازی گفتار نیز به نوان فیلتر پسینه بهره برد.
 -3تابع همدوسی فضایی میدانهای نویزی پخشنده
در ای بخش ،به بررس ی رفتار میدانهای نویزی پخش نده میپردازیم.
مطابق شکل ( ،)7آرایه میکروفون طی و یکنوا تی را در ح ضور نویز
پخشنده و در شرایط میدان-دور درنظر بگیرید .در ای شرایط ،ا تالف
دامنه سیگنالهای دریافتی تو سط میکروفونها ناچیز بوده بهطوریکه
میتوان از آن چش مپوش ی نمود؛ ولی بهدلیل فاص له میکروفونها،
سیگنال منابع ،با تأ یرهای زمانی متفاوت (  )  mو درنتیجه ،با ا تالف
فاز توسط هر یک از میکروفونها دریافا واهند شد.
()79

o

W

m  0, 1, ... , M  1.

) m d cos(
,
c

m 

در ای راب طه  ،زاو یه امواج در یافتی با محور آرا یه d ،فاص له بی
میکروفونها M ،تعداد میکروفونها و  cس ر ا موج فیزیکی ص وت
ا سا .با فرض دریافا سیگنال ) x(tتو سط میکروفون مرجع  ، m 0برای
سیگنال دریافتی توسط میکروفون mام میتوان نوشا:
()78

m  0, 1, ... , M  1.

md
y m (t )  x (t 
cos( )),
c

تابع همدوس ف ضایی ،برای تعیی درجه همب ستگی دو سیگنال  xو y
در فرکانسهای مختلف ،بهشکل زیر تعریف میشود[:]29
()75

ضرایب وزن دهی بهینه را بهشکل زیر محاسبه کرد [:]27

 f   E Y  f Y H  f 

f  h f 
R ' f 
W o f   H
 ' ss
(, )72
1
'
h  f  R  f  h  f  R ss  f   R NN  f 
NN
NN

R

,

)  xy (f

) xx (f ) yy (f

 x , y (f ) 

که در آن  xy (f ) ،چگالی طیف توان متقابل دو سیگنال و )  xx (fو
)  ،  yy (fبهترتیب چگالی طیف توان سیگنالهای  xو  yدر فرکانس f
میباشند؛ به بیان دیگر  x , y (f ) ،نرمالیزه شده دامنه چگالی طیف توان
متقابل سیگنالهای  xو  yتوسط جذر حاصل ضرب چگالی طیفهای
ای دو سیگنال اسا .) | x , y (f ) | 1 ( .مسلماً ،در یک فرکانس مشخص،
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هرچه ای تابع به یک نزدیکتر باشد ،دو سیگنال از درجه همبستگی
باالتری بر وردار واهند بود .با استفاده از رابطه ( )79برای چگالی طیف
توان متقابل سیگنالهای  xو  yمیتوان نوشا:
2 fmd
)cos( ))}.
c

()71

که در آن  پارامتر فراموشی میباشد .بدی ترتیب ،با استفاده از رابطه
فوق ،میتوان معکوس )   NN (fرا با محاسبات کمتری از مرتبه
1

( xy (f )  xx (f ){exp( j

d= 3 cm
d= 6 cm
d= 9 cm

()74

0.7
0.6
0.5

xx (f ) 2 
2 fmd
( exp( j
)cos( ))sin( ) d  d  ,
4   0   0
c

)  (f
2 fmd
 xx
)cos( ))sin( ) d  .
(  exp( j
c

حال ،با تغییر متغیر
()73
()28

2 fmd
) )cos(
c

0.3
0.2

2

0.1

(  u میتوان نوشا:

8000

2 fmd
)sin( ),
c
2 fmd / c
) xx (f
exp( ju )du ,
2(2 fmd / c ) z 2 fmd /c

(du  

xy (f ) 

2fmd
).
c

6000

4000
)Frequency (Hz

0
0

2000

شکل( :)2مربع همدوسی دو سیگنال در میدان نویزی پخشنده

)  (M 2بهروش لم معکوسسازی تخمی

زد [ .]27ای

مهم،

به صوص در تعداد میکروفون باال قابل تأمل اسا .ای نکته را نیز باید

که با جایگذاری نتایج حاصل در رابطه ( )75میتوان تابع همدوسی
فضایی میدانهای نویزی پخشنده را بهشکل زیر ساده نمود:
()27

0.4

xy (f ) 

 0

x,y

()71

0.8

(  (f) )2

از آنجایی که در میدانهای نویز پخش نده ،امواج با احتمال مس اوی و
انرژی یکنوا ا در همه جهات منتش ر میش وند ،با درنظر گرفت
دستگاه مختصات کروی و متوسطگیری از رابطه ( ،)71واهیم داشا:

0.9

( x , y (f )  sinc

مالحظه میشود از نظر تئوری ،همدوسی فضایی نویز پخشنده ،از تابع
 sincتبعیا کرده بهنحویکه با افزایش مقادیر  m ،fو  ،dهمبستگی دو
سیگنال کاهش مییابد .در شکل ( ،)2مربع همدوسی سیگنالها در
میدان نویزی پخشنده ،بهازای فرکانسهای 8تا  4کیلوهرتز ،در دو نقطه
با فواصل  1، 9و  3سانتیمتر ،مقایسه شده اسا.

درنظر گرفا که ای محاسبه به صوص وقتی میزان همبستگی بی
مؤلفههای نویز باال باشد ،منجر به طاهای گرد کردن میشود .از طرفی،
متأسفانه ماتریس  R NN  f در فرکانسهای پایی

وضع اسا .از ای رو ،به نوان یک روش جایگزی
22

یک ماتریس بد
الزم اسا از

الگوریتمهای وفقی تکراری برای محاسبه پویا ضرایب استفاده کنیم .در
ای ارتباط ،دو الگوریتم  SDو  LMSمطرح میباشد .الگوریتم  SDدر
مقایسه با الگوریتم  LMSاگرچه بهدلیل محاسبه مقدار دقیق گرادیان،
بار محاسباتی بیشتری دارد ،ولی ،همگرایی آن سریعتر بوده و مهمتر
آنکه بهدلیل بهینهسازی ضرایب وزن دهی در هر فریم ،در همه زمانها
الگوی تشعشعی بهتری میدهد .حال آنکه در الگوریتم  ،LMSبا وجود

 -4معرفی ساختار ترکیبی پیشنهادی
همانطور که در بخش ( )2بررسی شد ،برای حصول سا تاری که بهشکل
مؤثر به امر بهسازی سیگنال گفتار ببردازد ،نیاز به ترکیبی از یک
شکلدهنده پرتو و یک فیلتر پسینه داریم .در ای بخش ،ضم ارزیابی
میزان پیچیدگی محاسباتی مسأله پیشرو ،به معرفی جامع طرح
پیشنهادی مبتنی بر شکلدهنده پرتو وفقی و فیلتر پسینه میپردازیم.

سادگی و حجم محاسباتی کمتر ،بهدلیل اجرای تکرارهای الگوریتم
بهصورت بلوک به بلوک ،در ابتدا ضرایب وزن دهی مناسب نیسا و با
ضرایب بهینه وینر ،فاصله دارد .در نتیجه ،شکلدهنده پرتو حاصل ،الگوی
تشعشعی مناسبی نداشته و طبیعتاً ،بهسازی سیگنال گفتار به وبی انجام
نمیشود .ولی ،به مرور بردار ضرایب وزن دهی به سما بردار بهینه
همگرا و بهسازی بهشکل مؤثرتری اجرا واهد شد.
در رابطه با بار محاسباتی ا مال فیلتر پسینه نیز میتوان گفا که با

 -1-4ارزیابی میزان پیچیدگی محاسباتی مسأله
بردار ضرایب وزن دهی بهینه در رابطه ( )72را در نظر بگیرید .محاسبه

توجه فرآیند غیرتکراری ای فیلتر و امکان پیاده سازی آن در حوزه

مستقیم معکوس ماتریس  ، R NN  f بسته به تعداد میکروفونهای

فرکانس ،حجم محاسبات در مقایسه با بخش شکلدهنده پرتو به مراتب

استفاده شده در آرایه ،مستلزم پذیرش حجم محاسبات بسیار باالیی از

کمتر اسا .لذا ،در مجموع ،بار محاسباتی کلّی سیستم پیشنهادی در

مرتبه )  (M 3اسا [ .]27از طرفی ،در بسیاری از شرایط ملی،
دسترسی مستقیم به ای ماتریس امکان پذیر نمیباشد .یک راه حل
ساده ،استفاده از سا تار بازگشتی به فرم زیر اسا [:]22

( f , l  1   R NN f , l   1    N f , l  1N H f ,l 1 )22

Serial no. 84

NN

R

قسما وفقی آن متمرکز شده اسا.
 – 2-4شکلدهنده پرتو وفقی
در ای بخش ،به معرفی شکلدهندههای پرتو وفقی مبتنی بر دو الگوریتم
سریعتری کاهش و حداقل میانگی مربع میپردازیم.
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 -1-2-4الگوریتم سریعترین کاهش ()SD

الگوریتم  SDاز الگوریتمهای مبتنی بر گرادیان اسا که در هر دور
تکرار ،با حرکا در الف جها گرادیان تابع هزینه ( )Jبه حل بهینه وینر
نزدیک میشود .در ای مقاله ،با تعریف تابع هزینه مقید بهشکل:
29

()29

 f  R Y Y  f W  f    W H  f  h  1 ,

H

J W

برای ضرایب وزن دهی در هر مرحله از الگوریتم میتوان نوشا:
()28



f  

()97

W

l 1

( f  W l  f    W W H  f  R Y Y  f W  f    W H  f  h  1 , )25

l 1

W

)9

W

با ا مال قید مسئله برای بارت به دسا آمده ،میتوان  را محاسبه و
در رابطه فوق جایگزاری نمود .در ای صورت [:]27

)1

()21

( f W l  f  , )21



NN

 




l


H
h f  h f

f


l  
2
I 

h f 


l 1

f W
l 1  

W

بدی ترتیب ،با تخمی فریم به فریم 

f

NN

(با استفاده از رابطه ())79

و جایگذاری آن در رابطه فوق ،الگوریتم تکرار را برای هر فریم به طور
مجزا اجرا میکنیم .از طرفی ،با استفاده از بهینه سازی روی مقدار ، 
میتوان سر ا همگرایی الگوریتم در هر فریم را افزایش داد:
()24
()23
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l

لذا ،میتوان الگوریتم سریعتری کاهش را مطابق شکل ( )9الصه کرد.
اضافه کردن پارامتر  به ناصر قطر اصلی ماتریس همبستگی ،معادل
با افزودن ای پارامتر به مقادیر ویژه ای ماتریس بدون تغییر بردارهای
ویژه آن میباشد .در واقع ما با ای کار از بد وضع شدن ماتریس
همبستگی در فرکانسهای پایینی جلوگیری میکنیم.

الگوریتم حداقل میانگی مربع ،الگوریتم تکراری اسا که در آن ،بر الف
الگوریتم سریعتری کاهش ،بهجای استفاده مستقیم از ماتریس
همبستگی ،از تخمی آن با استفاده از نمونههای آنی و بهروز رسانی
تخمی در هر فریم استفاده میشود:
()98
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شکل ( :)3الگوریتم سریعترین کاهش

( f    Z l X l  W 0  f  )99
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W

توجه شود که در اینجا اندیس  lشماره هر فریم اسا در حالی که در
روش قبلی l ،معرف تکرارهای الگوریتم وفقی در هر فریم بود.
 -3-4فیلتر پسینه
در تکمیل ملکرد شکلدهندههای پرتو ،نیاز به سیستم مکملی با نوان
فیلتر پسینه داریم .در ای مقاله ،نظر به مدل پیشنهادی ،از روش
غیربازگشتی  Ephraim & Malahبرای تخمی دامنه طیف به نوان
فیلتر پسینه استفاده میکنیم .الگوریتم مورد استفاده ،با پنجره بندی
سیگنال نویزی ورودی ،از روش حداقل میانگی مربع طا برای تخمی
دامنه طیف سیگنال استفاده میکند .در ای فرآیند تخمی  ،فرض
میشود که ضرایب تبدیل فوریه سیگنال از نظر آماری مستقل هستند
که با توجه به فرض توزیع گوسی ،میتوان آنها را ناهمبسته نیز قلمداد
کرد .فرض کنید سیگنال روجی شکل دهنده پرتو ،تلفیقی از سیگنال

تمیز  z s t و نویز پس زمینه باقی مانده  z n t باشد:

 2-2-4الگوریتم حداقل میانگین مربع )(LMS

 f   E Y  f Y H  f   Y  f Y H  f .

2

NN

~

R

بدی ترتیب:

g
R

I
H

)5

W l  f

بهروز رسانی ماتریس  R NNدر هر فریم مطابق رابطه ()22

)2

)8

H
l

l 1

W

W l  f    W W


   Y  f Y H  f W  f    h  f  

()92

که در آن  اندازه گام و  ضریب الگرانژ اسا .حال ،با استفاده از رابطه
( )1و محاسبه گرادیان تابع هزینه ،رابطه ( )25را بهشکل زیر بازنویسی
میکنیم:

 f  W l  f     NN  f W l  f    h f  ,

 f Y  f Y H  f W l f    W H f  h f   1 ,

)7

 f  W l  f    W (J  l ) ,


در اینجا نیز ،با حرکا در الف جها گرادیان تابع معیار ( Jتعریفشده
در رابطه ( ،))29در  l+1امی تکرار میتوان نوشا:

^
YY

R

z t   z s t   z n t .

()98

با پنجره بندی روجی شکل دهنده پرتو و گرفت تبدیل فوریه از هر
بخش ،برای  kامی جزء فرکانسی در  lامی فریم میتوان نوشا:
()95

l  1,2,, L ,

Z k ,l   Z S k ,l   Z N k ,l 

که  Lتعداد کل پنجرهها اسا .حال ،فرآیند پردازشی را به هر فریم
معطوف مینماییم:
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Z k  Z k exp  j Z k  ,

()91





Z S k  Z S k exp j Z S k .

()91
در ای روابط Z k ،و

Z Sk

به ترتیب  28STSAسیگنال نویزی و مؤلفه

تمیز آن میباشند .هدف اصلی محاسبه تخمینی از
بهنحوی اسا که تابع

هزینه) 2 } E

^

Sk

 Z

Sk

Z Sk

(یعنی

^
Sk

Z

)

 E {( Zحداقل شود]28[ .

با استفاده از رابطه وینر ( ،)72نشان داده اسا که در  SNRهای باال
میتوان از رابطه زیر برای تخمی

k

 Y sبهره گرفا:
k
Yk ,
1  k

()94

Y sk 

Gk

که در آن به 𝜉 اصطالحاً  SNRپیشینه 25گویند و در قالب یک سا تار
بازگشتی برحسب  SNRپسینه   k , l  21تخمی زده میشود [:]28

()93

  k , l  1  G k2  l    k , l   1      k , l  1  1 ,

در ای رابطه  ،پارامتر فراموش ی اس ا که مقداری بی ص فر و
یک دارد .با نایا به رابطه )  1 / (1  برای حافظه س یس تم ،هر چه
مقدار  به  7نزدیکتر با شد حافظه سی ستم بی شتر شده و فریمهای
قبلی تأثیر بیشتری در تخمی فریم موردنظر واهند داشا.

 -5شبیهسازی
در ای بخش ،بهمنظور بررس ی ملکرد س ا تارهای پیش نهادی ،به
پیاده سازی آنها روی دو دسته دادگان شبیه سازی شده و دادگان واقعی
ضبط شده در آزمایشگاه پردازش گفتار دانشگاه یزد [ ]25میپردازیم.

Serial no. 84

جدول ( :)1پارامترهای آزمایش روی دادگان شبیه سازی شده



نرخ نمونه برداری

مدت سیگنال (ثانیه)

)d (cm

M

8/34

71888

1

9و5

4
0

first Iteration
Last Iteration

-10
-20
-30
-40
-50
-60

)(dB
Amplitude
)amplitude(db

 -1-5آزمایش روی دادگان شبیهسازی شده
برای انجام شبیه سازیهای ای بخش ،از سیگنالهای استخراج شده از
مجمو ه داد گان فارسدات [ ]21و  ،]21[ Noisexبهترت یب به نوان
س یگنال هدف و نویز محیط اس تفاده میکنیم .در ای راس تا ،با فرض
منبع هدفی در زاویه  38درجه نس با به محور آرایه به نوان گفتار
مطلوب و نویز جها داری در زاویه  18درجه به اجرای سا تار ترکیبی
پیشنهادی میپردازیم .همچنی  ،از نویز سفید گوسی ( )21WGNبا توان
 -30dBروی ه مه میکروفون ها بهمنظور مدلکردن نویز ناهمبس ته
محیط بهره گرفته میش ود .در جدول ( )7میتوان مش خص ات کلی
پارامترهای مورد استفاده در شبیه سازی را مشاهده کرد.
سننناریو  :1در ای س ناریو ،با فرض نویز جها دار ثابتی با پهنای باند
 1kHzحول فرکانس  ،4kHzبه ارزیابی ملکرد ش کل دهنده پرتو وفقی
مبتنی بر الگوریتم  ،LMSمیپردازیم .در ش کل ( )8میتوان الگوی
تش عش عی حاص ل از ض رایب وزن دهی بهدس ا آمده را در فرکانس
 8888هرتز در تکرارهای ابتدایی و پس از همگرایی الگوریتم و با فرض
 برابر با 8/887مقای سه کرد .همچنی  ،در شکلهای (-5الف) و (-5
ب) ،با مقایس ه نمایش زمانی و اس بکتروگرام س یگنال تمیز ،س یگنال
نویزی میکروفون مرجع و روجی شکل دهنده پرتو ،اثر الگوی تشعشعی
حاصل در بهسازی سیگنال گفتار نشان داده شده اسا.
در ابتدا ،بهدلیل بهینه نبودن ض رایب وزن دهی ش کلدهنده پرتو،

حذف نویز جهادار به در ستی صورت نگرفته ا سا؛ بهمرور با همگرایی
الگوریتم و نزد یکتر ش دن ض رایب وزن دهی به مقادیر بهینه وینر،
صفری در زاویه  18درجه شکل گرفته و نویز جها دار محیط به وبی
حذف می شود .ای در حالی ا سا که هر چه مقدار  کوچکتر انتخاب
شود سر ا هگرایی الگوریتم کاهش یافته و ضرایب وزن دهی دیرتر به
مقدار بهینه ود میرس ند .در واقع ،رس یدن به حداقل تابع هزینه با
آهنگ کندتری صورت میگیرد و فرآیند شکل گیری صفر در زاویه نویز
جها دار کندتر واهد ش د .از ای رو ،نویز جها دار محیط با کیفیا
پایی تری حذف می شود .ای م سئله را در شکل ( )1با مقای سه نمایش
زمانی و اسبکتروگرام سیگنال روجی شکل دهنده پرتو به ترتیب برای
برابر با  8/887 ،8/8885و  8/87میتوان ارزیابی کرد.
شکل ( )1توان نویز جهادار محیط را در روجی شکلدهنده پرتو
با فرض  برابر با  ،8/8887برای یکبار اجرای الگوریتم و همچنی ،
میانگی گیری شده آن پس از  788بار اجرای الگوریتم نمایش میدهد.
در  LMSبهدلیل تخمی ماتریس همبستگی هر فریم با استفاده از مقادیر
آنی بردار ورودی آن فریم ،منحنی یادگیری حاصل از یک دور تکرار
دارای تغییرات شدیدی اسا .با میان گیری نتایج چندی بار اجرای
الگوریتم ،مثل آن اسا که اثر امید ریاضی را در مسئله ا مال کرده
باشیم و منحنی یادگیری هموارتری به دسا میآید.
در آزمایش دیگری به اثر اندازه گام بر منحنی یادگیری میپردازیم.
در شکل ( )4میتوان نتایج را یکبار با فرض نویز جها دار سینوسی و بار
دیگر ،با فرض نویز جها دار سفید مشاهده نمود .اگر چه افزایش 
منجر به افزایش سر ا همگرایی واهد شد ،ولی ای مسئله از حد
مشخصی به بعد ،به واگرایی الگوریتم و دم بهسازی کارآمد منجر
میشود .همچنی  ،در شکلهای (-3الف) و (-3ب) تغییرات الگوی
تشعشعی در طول زمان با فرض  برابر با  8/887و  8/7مقایسه شده
اسا.

-70
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)angle(degree

60

40

20

0

-80

)Angle (degree
شکل ( :)4مقایسه الگوی تشعشعی حاصل در فرکانس  4000هرتز در
تکرارهای ابتدایی و پس از همگرایی الگوریتم LMS

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

بهسازی وفقی سیگنال گفتار . . .

 /844مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

مالحظه میشود که با افزایش اندازه گام ،دامنه الگوی تشعشعی یک
روند نوسانی پیدا میکند .شکل ( ،)78بهره صفر تولیدی در زاویه نویز
جهادار محیط را در تکرارهای مختلف الگوریتم و به ازای مقادیر مختلف
 مقایسه میکند .بهره الگوی تشعشعی در ای زاویه ،یک روند نزولی
داشته و به مرور با سر ا مشخصی کاهش مییابد .در حقیقا ،ای
پدیده ،نمایشی از همگرایی الگوریتم و تولید تدریجی صفر در زاویه نویز
جهادار محیط اسا .ولی در اینجا ما یک مصالحه داریم.

(الف)
Power of Directional Noise

-3

x 10

2

1.5

1

شکل ( :)5مقایسه (الف) نمایش زمانی و (ب) اسپکتروگرام

0.5

سیگنالهای تمیز ،سیگنال نویزی میکروفون مرجع و خروجی شکل
دهنده پرتو  LMSبا فرض  برابر با 0/001

500

1000

1500

0
0

Iteration

(ب)

شکل( :)7توان نویز جهت دار در خروجی شکل دهنده پرتو با فرض 
برابر با ( ،8/8887الف) یکبار تکرار (ب) میانگین گیری شده آن پس از
 100بار تکرار الگوریتم LMS

Power of Directionl Noise
0.03

0.001
0.0001
0.00002
0.00001
0.000005

0.025
0.02
0.015
0.01
0.005

(الف)

(ب)

شکل (( :)6الف) اسپکتروگرام و (ب) نمایش زمانی سیگنال خروجی
شکل دهنده پرتو  LMSبا فرض  برابر با  8/887 ،8/8885و 8/87
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0
80 100 120 140 160 180

60

40

20

0

Iteration

(الف)

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

 /843مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931
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هر چه اندازه گام بزرگتر انتخاب شود سر ا همگرایی الگوریتم و
تشکیل صفر باال رفته ولی در مقابل میزان نوسانات دامنه الگوی تشعشعی
نیز افزایش مییابد .در جدول ( )2میتوان میزان بهبود  SNRنویزهای
جها دار ( ،)I_cohناهمبسته ( )I_uncohو نویز کل ( )Iرا به ازای مقادیر
مختلف  یکبار با فرض نویز جها دار سینوسی و یکبار با فرض نویز
جهادار سفید با یکدیگر مقایسه کرد.

0 0.001
1500

500

1000

0

Iteration

(ب)
شکل ( :)8اثر اندازه گام بر منحنی یادگیری با فرض (الف) نویز
جهتدار سفید (ب) نویز جهت دار سینوسی

شکل ( :)11اثر توان نویز ناهمبسته بر میزان بهبود  SNRبه ازای مقادیر
مختلف 

(الف)

با افزایش  ، هر چه سر ا همگرایی ضرایب به سما مقادیر بهینه
افزایش یابد ،شکل دهنده پرتو از حالا بهینه برای حذف نویز ناهمبسته
محیط ( )24DSBبا سر ا بیشتری فاصله گرفته و میزان بهبود SNR
ای نویز کاهش مییابد .در ای فرآیند ،هر چه توان نویز ناهمبسته
میکروفونها قویتر باشد ،ای نویز ،بر نویز جهادار غالبتر شده و
الگوریتم مفروض کارآیی کمتری پیدا میکند .درنتیجه ،میزان بهبود
 SNRکاهش مییابد .در شکل ( ،)77اثر توان نویز ناهمبسته بر میزان
بهبود  SNRبه ازای مقادیر مختلف  نشان داده شده اسا.
سناریو  -2حال ،به بررسی ناکارآمدیهای شکل دهنده پرتو در حذف

(ب)
شکل ( :)9تغییرات بهره الکوی تشعشعی در تکرارهای مختلف
الگوریتم با فرض  برابر با (الف) ( 8/887ب) 8/87

بر ی از نویزهای محیط و جبران آن به وسیله فیلتر پسینه میپردازیم.
شرایط توصیف شده در سناریوی قبلی را در نظر بگیرید .فرض کنید
الوه بر نویز موجود در زاویه  18درجه ،نویز جها دار دیگری نیز ،در
جها دید (یا نزدیک به آن) قرار داشته باشد .به دالیل توصیف شده،
شکل دهندههای پرتو مبتنی بر آرایههای یک بعدی ،قادر به حذف ای
نویز نخواهد بود؛ از ای رو ،از بلوک مکمل فیلتر پسینه برای حذف آن
استفاده میکنیم .در جدول ( )9میتوان  SNRروجی شکل دهنده
پرتو و فیلتر پسینه را به ازای نویزهای جهادار مختلف هم جها با
سیگنال تمیز ،با فرض  برابر با  8/887مشاهده کرد .همچنی ،
تغییرات زمانی و اسبکتروگرام سیگنالهای تمیز ،سیگنال نویزی
میکروفون مرجع و روجی شکل دهنده پرتو و روجی فیلتر پسینه با
فرض نویز هم جها صورتی در شکل ( )72نمایش داده شده اسا.

شکل ( :)10نمایش بهره صفر تولیدی در زاویه نویز جهتدار به ازای
مقادیر مختلف 

Serial no. 84

نوع نویز جهادار



I_coh

I_uncoh

I

نویز سفید

جدول ( :)2میزان بهبود  SNRنویزهای جهت دار ،ناهمبسته و نویز کل
8/8888

92/8528

4/1812

28/885

8/8878

21/8171

4/1579

22/1517

8/8885

28/81

4/1514

27/1348
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8/8882

28/4787

4/499

73/8194

8/8887

74/787

4/38

71/9329

8/8878

95/8781

4/51

92/5858

8/8887

24/9181

4/1858

21/1948

8/88882

27/5489

4/1844

27/8211

8/88887

74/1385

4/37

74/1281

8/888885

71/9771

4/31

71/2152

مشاهده میشود که در شرایط توصیف شده ،شکل دهنده پرتو
نتوانسته نویز صورتی را به وبی حذف کند ولی با ا مال فیلتر پسینه
در تکمیل واحد قبلی ،بهسازی به شکل مؤثرتری صورت گرفته اسا.
همچنی  ،شکل ( )79اثر  را در  SNRروجی شکل دهنده پرتو
و فیلتر پسینه نمایش میدهد .دو نتیجه استخراج میشود :اول اینکه
فیلتر پسینه ،مکمل مناسبی برای شکل دهنده پرتو بوده و با حذف
نویزهای پسمانده ،منجر به ارتقاء میزان  SNRواهد شد؛ دوم آنکه

نویز سینوسی
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بهسازی وفقی سیگنال گفتار . . .

جدول( :)3مقایسه  SNRسیگنال خروجی شکل دهنده پرتو  LMSو

6

فیلتر پسینه به ازای نویزهای جهتدار مختلف
قهوهای

-1/11

-2/71

همهمه

-1/8

-2/85

صورتی

-9/5

9/21

سفید

-7/51

8/884

2
0
-2
-4

)Seg. SNR (dB

نوع نویز

شکلدهنده پرتو

فیلتر پسینه

Noisy Channel
Beam-Former
Post-Filter

4

-6
-8
0

-10

-20

-30

-10
-40

)Power of Noise (dB

شکل ( :)14اثر توان نویز ناهمبسته محیط بر عملکرد سیستم

(ب)

(الف)

شکل (( :)12الف) اسپکتروگرام (ب) نمایش زمانی سیگنال تمیز،
سیگنال نویزی میکروفون مرجع ،خروجی شکل دهنده پرتو و خروجی
فیلتر پسینه با فرض نویز هم جهت صورتی

Post-Filter
Beam-Former

تکرارهای ابتدایی و پس از همگرایی الگوریتم سریعترین کاهش
4

0

-2

)Seg. SNR (dB

2

-4

-2

10

-3

10

-4

10

-5

10

-6 -6
10

Step Size

شکل ( :)13مقایسه تغییرات  Seg. SNRخروجی شکل دهنده پرتو و
خروجی فیلتر پسینه با تغییر 

Serial no. 84

شکل ( :)15مقایسه الگوی تشعشعی حاصل در فرکانس  4000هرتز در

بهدالیل بحث شده ،افزایش  منجر به افزایش  SNRمیشود .همانطور
که دیده میشود ،افزایش توان نویز ناهمبسته ،اثر نامطلوبی بر ملکرد
شکل دهنده پرتو میگذارد .در آزمایش دیگری اثر توان ای نویز را بر
ملکرد سیستم ارزیابی میکنیم .نتایج حاصل از ای آزمایش در شکل
( )78نمایش داده شده اسا .واضح اسا که فیلتر پسینه در توانهای
مختلف نویز ناهمبسته ،ملکرد تقریباً ثابتی نشان میدهد .شیب نزولی
نمودار فیلتر پسینه به دلیل رفتار شکل دهنده پرتو اسا .فیلتر پسینه
مورد استفاده ،بر الف شکل دهنده پرتو به نوع نویز حساس نیسا بلکه
با تخمی طیف نویز کل تک کانال ،به بهسازی گفتار میپردازد.
سناریو  -3حال ،پس از ارزیابی الگوریتم  ،LMSبا فرض نویز جها دار
سفیدی با طیف  1k Hzدر زاویه  18درجه ،فریمهای  572نمونهای و
 ،ε = 10−7به ارزیابی سا تار پیشنهادی با استفاده از الگوریتم
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سریعتری کاهش میپردازیم .در شکل ( )75میتوان الگوی تشعشعی
حاصل از ضرایب وزن دهی را در فرکانس  8888هرتز برای تکرارهای
ابتدایی و پس از همگرایی الگوریتم مالحظه کرد .به منظور بررسی اثر
اندازه گام بر سر ا همگرایی طرح پیشنهادی ،در آزمایش دیگری بدون
در نظر گرفت مقدار بهینه  در هر فریم ،از مقادیر مختلفی برای آن
استفاده نمودیم.

بهسازی وفقی سیگنال گفتار . . .
جدول( SNR :)4سیگنال خروجی شکل دهنده پرتو  SDو فیلتر پسینه
بهازای نویزهای جهتدار مختلف
ورودی

شکلدهنده پرتو

فیلتر پسینه

نوع نویز
نویز سفید

-1/94

-8/81

2/12

نویز صورتی

-1/14

-9/38

2/88

نویز همهمه

-4/92

-1/41

-2/87

نویز قهوهای

-4/21

-1/48

-2/13

شکل ( :)16تغییرات توان نویز جهت دار با فرض مقادیر مختلف برای
 در الگوریتم سریعترین کاهش

در شکل ( )71میتوان تغییرات توان نویز جها دار را برای مقادیر
مختلف  مقایسه کرد .مالحظه میشود که در ای حالا ،سر ا
همگرایی پایی آمده اسا به طوریکه برای همگرایی الگوریتم نیاز به
تکرار دورهای بسیار بیشتری داریم .همچنی  ،بر الف روش  LMSبا
یک بار اجرای الگوریتم ،منحنیهای همواری به دسا آمده اسا.
سناریو  -4حال ،به بررسی ناکارآمدیهای شکل دهنده پرتو مبتنی بر
الگوریتم سریعتری کاهش و جبران آن توسط فیلتر پسینه میپردازیم.
شرایط توصیف شده در سناریو قبلی را درنظر بگیرید .فرض کنید الوه
بر نویز زاویه  18درجه ،نویز دیگری در جهادید قرار داشته باشد .جدول
( SNR ،)8روجی شکل دهنده پرتو و فیلتر پسینه را بهازای نویزهای
جهادار مختلف و همجها با سیگنال تمیز مقایسه میکند .مقایسه
نتایج حاصل با بخش قبل و همچنی  ،ارقام جدول ا یر با جدول ()9
مؤید آن اسا که  SDدر مقایسه با  LMSاگرچه بار محاسباتی بیشتری
دارد ،ولی سریعتر بوده و مهمتر اینکه بهدلیل بهینه سازی ضرایب وزن
دهی در هر فریم SNR ،بهتری میدهد .در  ،LMSابتدا ضرایب وزن دهی
مناسب نبوده و با ضرایب بهینه فاصله دارد .لذا ،الگوی تشعشعی مناسبی
نداریم و بهسازی به وبی انجام نمیشود؛ ولی ،به مرور بردار ضرایب
وزندهی به سما بردار بهینه همگرا میشود.
نمایش زمانی و اسبکتروگرام سیگنال تمیز ،سیگنال نویزی میکروفون
مرجع ،روجی شکل دهنده پرتو و روجی فیلتر پسینه با فرض نویز هم
جها صورتی در شکل ( )71نمایش داده شده اسا.
در آزمایش دیگری در ای سناریو ،با فرض نویز جها داری با طیف
سفید در جها منبع هدف و با فرض  SNRهای مختلف به بررسی SNR
سیگنال روجی شکل دهنده پرتو و فیلتر پسینه میپردازیم .در جدول
( )5میتوان مقادیر حاصل از ای آزمایش را مقایسه نمود.

Serial no. 84

شکل ( :)17مقایسه (الف) نمایش زمانی (ب) اسپکتروگرام سیگنال
تمیز ،سیگنال نویزی میکروفون مرجع ،خروجی شکل دهنده پرتو SD

و خروجی فیلتر پسینه با فرض نویز هم جهت صورتی
جدول ( SNR :)5خروجی شکل دهنده پرتو و فیلتر پسینه
 SNRورودی

75

78

5

8

-5

-78

)SNR (BF

-8/833

-7/18

-9/84

-5/25

-1/1

-4/83

)SNR (PF

5/751

8/1

9/21

7/83

7/13

-8/1

 -2-5آزمایش روی دادگان واقعی
ضبط دادگان واقعی ،در آزمایشگاه پردازش گفتار دانشگاه یزد []25
(اتاقی با ابعاد  5/1×1×9/5متر مکعب) صورت پذیرفا .بدی منظور ،ما
از آرایهای  4میکروفونه با چیدمان طی یکنوا ا در فواصل  5 cmو
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در ارتفاع  7/7متری از سطح زمی استفاده نمودیم .سیستم ضبط صدای
مورد استفاده ،شامل  4میکروفون 4 ،تقویاکننده ،منبع تغذیه،
تنظیمکننده ولتاژ و مدار الکترونیکی جها نمونهبرداری از سیگنالها
اسا .از تمامی سیگنالها ،با نرخ  92کیلو هرتز نمونهبرداری شد .شکل
( )74شمای کلی از پیکربندی ضبط صدا را به تصویر میکشد.
5.7m



☻

7m

☻

گوینده اصلی
گوینده مزاحم
آرایه میکروفونی
کامبیوتر



40°

2.5
m

2m

ارتفاع اتاق3.5m :

زاویه گوینده نسبا به آرایه

شکل ( :)18شمای کلی از پیکربندی ضبط صدا

سناریو  -5در گام نخسا ،با ضبط صدای محیط ،به ارزیابی نویزهای
موجود در پس زمینه محیط و مقای سه تابع همدو سی ف ضایی سیگنال
میکروفون های مختلف پردا تیم .در ای حالا ،مطابق ش کل (،)73
چهار میدان نویزی اس اس ی مش اهده ش د )7 :نویز باند باریکی در
م جاورت فر کانس  78188هرتز ( با همبس تگی باال ) که پس از
بررسیهای به مل آمده ،مشخص شد که ناشی از ود دستگاه ضبط
ص دا اس ا )2 .نویز باندباریکی در مجاورت فرکانس  2588هرتز که

بهسازی وفقی سیگنال گفتار . . .

نویزی تول یدی به وبی از مدل پخش نده پیروی میکند بهطوری که
دارای مربع همدوسی شبیه به  sincاسا .شکل ( )27تغییرات زمانی و
اس بکتروگرام س یگنال نویزی کانال مرجع ،روجی ش کل دهنده پرتو
مبتنی بر الگوریتم  LMSو روجی فیلتر پس ینه را با فرض  برابر با
 0/8885در حضور نویز جهادار نشان میدهد.
در ابتدا ،بهدلیل بهینه نبودن ضرایب وزن دهی ،شکلدهنده پرتو مبتنی
بر  ،LMSحذف نویز جهادار را بهدرستی انجام نداده اسا؛ ولی به مرور
با همگرایی الگوریتم و نزدیک شدن ضرایب وزن دهی به مقادیر بهینه،
نویز جها دار محیط به وبی حذف میشود .به دلیل ماهیا همه جهته
نویز پخشنده ،شکل دهنده پرتو نتوانسته آن را به وبی حذف کند ،ولی
بلوک مکمل فیلتر پسینه به وبی نویز مفروض را حذف و سیگنال تمیز
را استخراج کرده اسا .در شکل (-22الف) میتوان تغیرات توان نویز
جهادار در روجی شکلدهنده پرتو را با تغییر اندازه گام مشاهده کرد.
افزایش  منجر به افزایش سر ا همگرایی واهد شد؛ ولی ای مسئله،
از حد مشخصی به بعد ،به واگرایی الگوریتم منجر میشود (شکل (-22
ب)) .ای مسئله ،به وبی با مقایسه اسبکتروگرام سیگنالهای نویزی
مرجع ،روجی شکل دهنده پرتو  LMSو روجی فیلتر پسینه نویز در
شکل ( )29نمایان اسا .واضح اسا دم انتخاب صحیح اندازه گام ،منجر
به واگرایی الگوریتم شده بهطوریکه در تکرارهای مختلف توان نویز
جها دار بهمرور افزایش مییابد .نتیجه تکرار آزمایش قبلی با استفاده
از الگوریتم  SDو مقدار بهینه  برای هر فریم ،در شکل ( )28نمایش
داده شده اسا.

بهدلیل همب ستگی باالی آن ( شکل (-73ب)) ،بهنظر میر سد نا شی از
صدای ف کامبیوتر مورد استفاده جها ضبط صدا باشد )9 .نویز سفید
ناهمبسته  )8نویز پخشنده با محتوای فرکانسی زیر  2588هرتز.
سناریو  -6یک میدان نویزی پخ شنده ،برآیند سیگنالهایی ا سا که
با احتمال مس اوی و انرژی یکنوا ا در همه جهاهای محیط منتش ر
میش وند و همگی دارای دامنه برابر و فاز تص ادفی هس تند .در ادامه،
بهمنظور برر سی بهتر رفتار ای میدانهای نویزی ،به تولید نویز همهمه
با رفتار پخش نده پردا تیم .هدف بررس ی تابع همدوس فض ایی
میدانهای نویزی پخ شنده ا سا که در محیطهای واقعی تا چه حد از
تحلیل تئوری توص یف ش ده تبعیا میکند .بدی منظور ،از آرایهای در

(الف)
Real
Theorical

1

بهنحوی طراحی شد که تا جای ممک سیگنالها با انرژی یکنوا ا به

0.6

آرایه میکروفونی بر سند .ضم آنکه گوینده در زاویه  38درجه ن سبا به

0.4

آرایه به ایراد س خ پردا ا ،از  8گروه دو نفری در چهار گوش ه اتاق

0.2

واس ته ش د تا به آرامی ش روع به ص حبا با یکدیگر کنند .نویز
ج هاداری نیز م طابق ش کل ( )74در زاو یه  18در جه آرا یه تولید
اغتشاش میکند.
در ش کل ( )28میتوان مربع همدوس فض ایی میدان نویزی ایجاد
شده را با تئوری مقای سه نمود .همانطور که دیده می شود RCSF
سیگنالهای ضبط شده با نمودار حالا تئوری تطابق دا شته و میدان

Serial no. 84

RSCF

و سط اتاق و در شرایط متقارن ا ستفاده کردیم .ضبط صدای محیط

0.8

0
15

5

10

0

)Frequency (KHz

(ب)
شکل(( :)19الف) اسپکتروگرام سیگنال میکروفون مرجع (ب) :مقایسه
مربع همدوسی سیگنالهای دو میکروفون در فاصله  10سانتیمتری با
مربع همدوسی یک میدان نویزی پخشنده تئوری

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

 /839مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

1

Real
Theorical

0.9
0.8
0.7

0.5

RCSF

0.6

0.4
0.3
0.2
0.1
7

6

5

3

4

1

2

0
0

Frequency
)( (KHzالف)
1
Real
Theorical

0.9
0.8
0.7
0.6

RSCF

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
7

6

5

3
4
)Frequency (KHz

2

1

0
0

بهسازی وفقی سیگنال گفتار . . .

فیلتر پسینه با هدف بهسازی سیگنال گفتار در شرایط واقعی پیشنهاد
شد .سا تار پیشنهادی ،ضم مقابله مؤثر با نویزهای جهادار محیط،
بهشکل کارآمدی به تعدیل نویزهای ناهمبسته و پخشنده میپردازد.
شکلدهنده پرتو استفاده شده براساس دو الگوریتم  SDو  LMSمل
میکند .استفاده از الگوریتم  SDدر مقایسه با  LMSگرچه بار محاسباتی
بیشتری دارد ،ولی سریعتر بوده و الگوی تشعشعی بهتری نتیجه میدهد.
در ای فرآیند ،با افزایش اندازه گام ،سر ا هگرایی افزایش یافته و
ضرایب وزن دهی زودتر به حد بهینه نزدیک میشوند .ولی ،الگوی
تشعشعی ،نوسانات بیشتری پیدا میکند .ای مسئله ،منجر به افزایش
طا شده که مطلوب نیسا .بررسیهای ما مؤید آن اسا که
شکلدهندههای پرتویی که برمبنای ا تالف جها دریافا سیگنال و
نویز مل میکنند ،قادر به حذف نویزهای پخشنده محیط نیستند.
همچنی  ،حذف نویزهای فرکانس پایی  ،مستلزم استفاده از
آرایههای میکروفونی طویلی بوده که ود از نظر ملی مشکلساز اسا.
توان باالی نویزهای ناهمبسته محیط دیگر امل توجیه دم کارآیی
استفاده تنها از شکلدهندههای پرتو میباشد .از ای رو ،مکمل فیلتر
پسینه استفاده شد تا با تخمی مناسب نویزهای مذکور ،ناکارآمدی قبلی
را پوشش دهد .نتایج آزمایشها روی دو دسته دادگان شبیه سازی شده
و واقعی ،حاکی از بهسازی مؤثر ای دو واحد در کنار همدیگر میباشد.

(ب)
شکل ( :)20مقایسه مربع همدوسی سیگنالهای دو میکروفون در
فاصله (الف)  15سانتیمتری (ب)  5سانتیمتری با مربع همدوسی
حاصل از یک میدان نویزی پخشنده تئوری

(الف)

(الف)

(ب)

شکل (( :)21الف) نمایش زمانی (ب) اسپکتروگرام سیگنالهای نویزی
کانال مرجع ،خروجی شکل دهنده پرتو مبتنی بر الگوریتم  LMSو
خروجی فیلتر پسینه در شرایط واقعی با فرض  برابر با 0/0045

 )6نتیجه گیری
در ای مقاله ،سا تار مرکبی مبتنی بر شکلدهندههای پرتو وفقی و
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(ب)
شکل (( :)22الف) تغیرات توان نویز جهتدار در خروجی شکلدهنده
پرتو  LMSبا تغییر اندازه گام در شرایط واقعی ب) واگرایی الگوریتم
 LMSدر اثر انتخاب ناصحیح 
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