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ВСТУП

Актуальність теми. На сьогодні при обробці та розпізнаванні
звукових сигналів існує проблема пов‟язана з небажаними ефектами
реверберації [1]. Широкого поширення набули методи усунення реверберації на
основі кодування мови з використанням лінійного передбачення, просторового
розділення та деконволюції при наявності інформації про приміщення. Але дані
алгоритми мають багато обмежень при застосуванні, основна апріорна
інформація про канал поширення сигналу та про джерело звукового сигналу,
також великою проблемою є ефективність усунення реверберації [2]. Також
існують задачі для яких дані методи не можуть бути застосовані в повній мір,
однією із таких задач є розпізнавання мови. При розпізнаванні мови наявність
ефектів реверберації знижує його ефективність. Але повне усунення
реверберації теж небажане, оскільки значна частина енергії сигналу присутня в
ранніх відбиттях, що допомагає покращити якість розпізнавання. Існують
випадки коли в сигналі складова прямого сигналу має дуже малий рівень і
розпізнавання відбувається на основі ранніх відбиттів. Основною проблемою
для алгоритмів розпізнавання мови є пізня реверберація оскільки вона не несе
ніякої корисної інформації. Тому є сенс розглянути новий метод для усунення
пізньої реверберації. Одним із можливих методів може бути метод
спектрального віднімання, який базується на статистичному моделюванні
ревербераційного сигналу з використанням моделі Полака. Слід зазначити, що
цей метод може бути використаний для повного усунення реверберації
звукових сигналів при використанні додаткових методів усунення ранньої
реверберації, також він може доповнити інші методи для покращення
ефективності роботи. Також суттєвою проблемою є застосування алгоритму на
процесорах з фіксованою комою, оскільки виникають ефекти кінцевої
розрядності, і, як наслідок, ефективність роботи алгоритму знижується. Тому є
сенс розглянути підходи, щодо вдосконалення алгоритму які дадуть змогу
зменшити негативні ефекти кінцевої розрядності. Реалізація алгоритму в базисі

з фіксованою комою дасть змогу використовувати даний алгоритм на
мобільних пристроях.
реверберації з

Отже, розроблення

алгоритму усунення пізньої

урахуванням швидкодії та ефектів кінцевої розрядності є

задачею актуальною.
Метою роботи є розроблення та дослідження алгоритмів, методів, елементів
програмного забезпечення розв‟язання задачі усунення реверберації звукових
сигналів.
Основні задачі дослідження:
1. Розгляд фізичних особливостей та параметрів реверберації звукових
сигналів в приміщенні.
2. Розгляд та аналіз методів моделювання утворення реверберації в
приміщенні.
3. Розробка алгоритмів генерації штучної реверберації з заданим часом
реверберації.
4. Порівняльний аналіз методів усунення ефектів реверберації.
5. Розроблення методу усунення пізньої реверберації звукового сигналу.
6. Оцінка можливостей методу усунення пізньої реверберації при різних
значеннях часу реверберації.
7. Розробка алгоритму для роботи на процесорах з фіксованою комою.

Об’єктом дослідження є звуковий сигнал з ефектами реверберації.
Предметом досліджень є методи та алгоритми усунення реверберації
звукових сигналів. Наукова новизна полягає в наступному:
1. Запропоновано метод спектрального віднімання, який базується на
статистичному моделюванні ревербераційного сигналу з використанням моделі
Полака.
2. Запропоновано підходи, що підвищать точність розрахунку алгоритму
та усунуть ефекти кінцевої розрядності.

Результатом роботи є розроблений метод усунення пізньої реверберації
з використанням статистичної моделі звукового сигналу; запропоновані
підходи підвищення точності розрахунку алгоритму та усунення ефектів
кінцевої розрядності; моделювання роботи алгоритму з реальними звуковими
сигналами при різних значеннях параметрів реверберації.
Дослідження проводились методом комп‟ютерної симуляції за допомогою
математичних пакетів Mathcad 14 Professional та Matlab К2014а.

Практичне значення роботи полягає у розробці алгоритму та методу
усунення реверберації звукових сигналів, які певною мірою долають недоліки
методів та алгоритмів, відомих з доступної літератури. Розгляд особливостей
використання алгоритму на процесорі з фіксованою комою, що дасть змогу
застосування алгоритму на мобільних пристроях.
Структура роботи. В першому розділі роботи проведено огляд
характеристик та фізичних особливостей реверберації звукових сигналів в
приміщенні. В другому розділі розглянуто методи за допомогою яких
моделюється реверберація в приміщені, що є основою для розроблення методів
усунення реверберації. Також було розглянуто алгоритми утворення штучної
реверберації, що дасть змогу оцінити якість роботи методів усунення
реверберації. В третьому розділі розглянуто основні методи усунення
реверберації звукових сигналів та проведено їх порівняльний аналіз. В
четвертому розділі запропоновано метод спектрального віднімання, який
базується

на

використанням

статистичному моделюванні
моделі

Полака.

Також

ревербераційного
запропоновано

сигналу з

варіації

щодо

вдосконалення методу з використанням різних підходів оцінки спектру пізньої
реверберації. В п‟ятому розділі проведено моделювання роботи алгоритму з
використанням реальних сигналів з різними параметрами реверберації, оцінено
якість роботи запропонованого алгоритму. В шостому розділі розглянуто

підходи щодо усунення ефектів кінцевої розрядності та особливостей роботи
алгоритму на процесорах з фіксованою комою. Зроблено висновок щодо
особливостей роботи алгоритмів усунення реверберації та якості їх роботи.

РОЗДІЛ 1 РЕВЕРБЕРАЦІЯ

Реверберація − це явище, яке може відбуватись, коли акустичні хвилі
поширюються в закритому просторі. Якщо джерела звуку несподівано
відключаються, буде спостерігатись явище залишкового звуку. Можливі шляхи
звукових хвиль представлені на рисунку 1.1.
Ефект реверберації є бажаним ефектом в музиці, проте є небажаним для
мови. Для розпізнання мови, час реверберації має бути меншим, ніж дві
секунди [3]. Оскільки розміри та інші фізичні властивості приміщення
визначають його реверберації властивості. Існують суперечливі вимоги з
реверберації в таких приміщеннях, у ситуації коли людина повинна говорити з
аудиторією, реверберація повинна бути усунена або зведена до мінімуму, а
коли починається оркестрове виконання, реверберація має бути відновлена.

1.1 Прямий звук та ревербераційні складові
Рис. 1.1 ілюструє генерацію реверберації шляхом відбиття хвильових
фронтів, що поширюються в напрямку від джерела. Хвильові фронти
відбиваються від стін і накладаються на мікрофон. На рис. 1.1, це
проілюстровано на прикладі прямого проходження хвилі та трьох відбитих її
копій. Кожен з цих хвильових фронтів надходить в мікрофон з іншою
амплітудою і фазою. Це пов'язано з різною довжиною шляхів поширення
хвильових фронтів до мікрофона і різною кількістю енергії, що поглинається
стінами.
Компонентами отриманого сигналу є прямий звук, відбиття, які
приходять одразу після прямого звуку (рання реверберація/відбиття), та
відбиття,

які

приходять

реверберація/відбиття).

одразу

після

ранньої

реверберації

(пізня

Рис 1.1 Реверберація в приміщенні
Звук прямого проходження − це перший звук, який надходить в мікрофон,
пройшовши прямий шлях між джерелом і мікрофоном без відбиття. Затримка
між початковим збудженням джерела і його спостереженням як прямого звуку
залежить від відстані і швидкості звуку.
Рання реверберація − це частина відбиттів, одержуваних протягом
короткого часу після приходу фронту прямого звуку. Ці компоненти дійшли до
мікрофона в різний час і з різних напрямків у порівнянні з прямим звуком, а
також слабші за амплітудою. Поки затримка відбиттів не перевищує межу
приблизно 80-100 мс по відношенню до часу прибуття прямого звуку, рання
реверберація не розпізнається як звук, окремий від прямого звуку. Ранню
реверберацію використовують для того щоб посилити прямий звук і тому вона
вважається

корисною

для

алгоритмів

розпізнавання

мови

[4].

Рання

реверберація, дає змогу краще розпізнавати розмову в закритих приміщеннях в
порівнянні з відкритим простором. Рання реверберація в основному важлива
для так званої акустики невеликих приміщень, оскільки стіни, стеля та підлога
знаходяться на відносно невеликій відстані між собою. З іншого боку, ранні
відбиття спричиняють спотворення спектра в прийнятому сигналі, який
називається забарвлення. Цей ефект відбувається через короткострокові

кореляції, внесених в сигнал з ранніх відбиттів. В результаті, більшість
алгоритмів усунення реверберації розглядають придушення як ранньої так і
пізньої реверберації. Крім того, слід зазначити, що алгоритми усунення
реверберації були запропоновані з урахуванням різних застосувань, включаючи
автоматичне розпізнавання мови, де пізні відбиття не вважаються корисними.
Пізня реверберація – це частина реверберації, яка є результатом відбиттів,
які надходять з великими затримками після приходу прямого звуку. Вони
сприймаються людиною у вигляді окремих ехо сигналів, наслідком чого є
погіршення розбірливості мови.

1.2 Час реверберації
Широко використовуваною і важливою характеристикою акустичного
простору є час реверберації [5]. Час реверберації може бути виміряний шляхом
збудження приміщення з широкосмуговим сигналом до стійкого стану
рівномірного розподілу звукового енергії, далі вимикаючи джерело звуку і
записуючи в результуюче затухання квадрату звукового тиску залежно від часу,
відоме як затухання кривої енергії (EDC). Час реверберації, T60, визначається
для розсіяного звукового поля, як час в секундах потрібний для EDC до спаду
на 60 дБ.
Ця концепція виходить з робіт Сабіна [6], який визначив, що час
реверберації був пропорційний об'єму приміщення, V, і обернено пропорційний
коефіцієнту

поглинання

поверхонь

в

приміщенні.

Нехтуючи

впливом

ослаблення через поширення в повітрі, за методом Сабіна можна знайти оцінку
часу реверберації:

У цьому виразі, αSabineA являє собою повне поглинання, сформоване з
суми добутків коефіцієнтів звукопоглинання Сабіна і відповідних їм площ
поверхонь. Крім того, поглинання може бути розраховане із середнього

коефіцієнта поглинання

із загальною площею відповідних відбиваючих

поверхонь.
Крім того, час реверберації для даного приміщення не залежить від
положення джерела звуку всередині приміщені і точки його вимірювання.
Також характеристика затухання кривої енергії (EDC) може бути отримана за
обчисленням

інтеграла

Шродера,

при

відомій

акустичній

імпульсній

характеристиці (AIR) приміщення, h (t) [7].

Приклад наведено на Рис. 2.1, показує що EDC для виміряної імпульсної
характеристики реального приміщення з бази даних імпульсних характеристик
MARDY [7]. Тепер можна виділити чотири поверхні цієї ділянки.
1. Поруч з початку відліку часу, приблизно постійна і близька за
величиною до максимуму - опорний рівень 0 дБ. Ця ділянка – реакція прямого
поширення.
2. Незабаром після початку відліку часу, графік показує різке падіння
енергії, що відповідає переходу з області складової прямого проходження і
ранніх відбиттів в область вільного загасання.
3. Між 50 і 300 мс графік показує нахил з майже постійним негативним
градієнтом. Ця область відповідає зоні вільної загасання.
4. Через 350 мс можна побачити, що крива починає згладжуватися. Це
відбувається, коли EDC згас достатньо, щоб його енергія наближалася до
енергії вимірювання шуму, який, у разі цього виміру, дорівнює приблизно -48
дБ.
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Рис 1.2 (а) імпульсна характеристика приміщення (б) крива затухання
енергії (EDC)

1.3 Критична відстань
Критична відстань визначається як відстань Dc від джерела на якому
густина звукової енергії компонента прямого проходження сигналу Ed дорівнює

густині звукової енергії ревербераційних компонент (ранньої та пізньої) E r. Це
розраховується за рівнянням:

З чого слідує

Було показано [8] що критична відстань також може бути представлена в
термінах Q, V та часу реверберації Т60.

Критична відстань є важливим параметром реверберації при поширенні
звуку в закритому приміщені.

1.4 Аналіз акустики приміщення в залежності від діапазону частот
Є кілька різних методів для вивчення акустики приміщення, кожен з яких
можна застосовувати тільки для обмеженого діапазону чутного спектру; немає
одного аналітичного або чисельного інструменту який може моделювати
ефекти реверберації звуку на всьому звуковому спектрі від 20 Гц до майже 20
кГц. Тому звуковий спектр може бути зручно розділити на наступні чотири
регіони (I-IV), визначених у плані швидкості звуку, з і найбільшого розміру
кімнати, Lmax.
1. При дуже низьких частотах, для яких F <с/2Lmax, в приміщенні немає
звукового резонансу. Цей діапазон частот може бути проаналізований за
допомогою негармонійних рішень хвильового рівняння. Як приклад,
кімната з розмірами 3×5×7 м, а швидкість звуку 344 м/с не має
резонансних частот нижче 25 Гц.
2. В наступному частотному діапазоні, F ~ с/Lmax, який простягається від
низьких резонансних мод до частоти Шредера. Частота Шредера грає
важливу роль в акустиці приміщення [9]. Це концептуально відокремлює

діапазон частот, для яких різні резонанси можна спостерігати з діапазону,
для яких резонанси розташовані дуже близько за частотою щоб їх можна
було розрізнити оскільки, при будь-якій частоті спостереженя в цьому
діапазоні, ефекти кількох сусідніх резонансів накладаються. Для більшої
точності розглянемо приміщення об‟ємом V, з резонансами з середнім
рівнем 3 дБ смуги пропускання

Частота Шредера це значення

при

якому резонансні частоти приміщення розділені таким чином, що три
резонансні частоти лежать в одній резонансній смузі пропускання,
вирішуючи рівняння для

Отримана частота Шредера може бути записана у вигляді

де

- це середнє значення константи загасання, яка асоціюється з кожною

резонансною частотою в приміщенні. Далі наближене вираження для
частоти Шредера може бути записана у вигляді

Для кімнати з розмірами 3×5×7 м, швидкістю звуку 344 м/с та часом
реверберації 0,5 с цей частотний діапазон коливається від 25 до 138 Гц.
3. В інтервалі від частоти Шредера

до приблизно

довжини хвиль,

яких є занадто короткими для точного моделювання з використанням
хвильових акустичних методів і занадто довгим для геометричної
акустики. Тому зазвичай використовується статистичне моделювання в
цьому діапазоні частот. Цей діапазон становить від 138 до 552 Гц для
кімнати з розмірами 3×5×7 м і T60 = 0,5 с.
4. На високих частотах F > C / Lmax, для яких розміри приміщення великі в
порівнянні з довжиною хвилі звуку, використовується геометричне або

променеве моделювання. Це охоплює широкий спектр звукових частот в
стандартних приміщеннях.

РОЗДІЛ 2 РЕВЕРБЕРАЦІЙНІ МОДЕЛІ

Наслідком складних особливостей реверберації в приміщенні є потреба в
простих та точних моделях процесу реверберації, які можуть бути використані,
наприклад, для аналізу або синтезу акустики приміщення. Такі моделі можуть
бути розглянуті в трьох класах [10]: хвильові, променеві та статистичні моделі.
Як вже було показано (розділ 1.3), різні методи аналізу є придатними для
різних діапазонів частот звуку в приміщенні. Таким чином, комбінування
технік моделювання є необхідним для досягнення точності для всього
діапазону звукових сигналів. Однак, через обмежену ширину смуги сигналу для
мовних сигналів зазвичай використовується простіше моделювання.

Рис 2.2 Ревербераційні моделі

2.1 Хвильове моделювання
Аналітичні рішення для хвильового рівняння зазвичай можливо знайти
лише в простому випадку, наприклад для прямокутних приміщень з жорсткими
стінами. В інших ситуаціях розглядають розв‟язки хвильового рівняння
чисельними методами. Тому методи скінченних елементів (FEM) і граничних
елементів (BEM), можуть бути використані для моделювання та акустики в

приміщенні. В обох цих чисельних методах, для представлення поширення
хвиль, елементи взаємодіють один з одним. Розмір елементів повинен бути
обраний якомога менший, ніж значення довжини хвилі для всіх частот, що
представляють інтерес. Таким чином, на високих частотах необхідна кількість
елементів стає дуже великою, що призводить до високої обчислювальної
складності [11]. Звідси слідує, що ці способи, більше підходять для низьких
частот і малих приміщень.
Інший спосіб моделювання акустики приміщення - метод кінцевих
різниць у часовій області (FDTD). Основний принципом цього підходу є те, що
похідні в хвильовому рівнянні замінені відповідними різницевими рівняннями.
Метод кінцевих різниць генерує імпульсні характеристики, які краще
підходять для сприйняття ніж FEM і BEM. З іншого боку, основною перевагою
методів FEM і BEM, щодо методу FDTD є те, що можна створити щільну
порожнисту структуру, наприклад, в районі розташування кутів або інших
акустично складних ділянок. У всіх хвильових методів, як правило,
моделювання є дуже складним, щоб включити відповідні граничні умови і
геометричний опис предметів усередині акустичного середовища. Таким
чином, застосування цих методів в літературі було обмежене [12].

2.2 Променева траєкторія
Поширення звуку в акустиці приміщення може бути спрощене до форми, в
якій звукові хвилі представлені променями, а відбиття – дзеркальні (рис. 2.2.1).
Таке спрощення справедливе, коли ефекти дифракції та інтерференції, які
присутні в поширенні хвиль є незначними, наприклад, коли довжина хвилі
звуку невелика в порівнянні з розмірами відбиваючих поверхонь в приміщенні
й велика у порівнянні з будь-якими структурними деталями або текстурами
поверхні [13].

Рис 2.2.1 Променевий метод. (а) – Розсіяна реакція (b) – якщо площа приймача
більша то моделюється більше віддзеркалень.
Методи променевого моделювання були запропоновані [14], яких з
джерела

випромінюються

звукові

промені,

які

прибувають

в

точку

вимірювання через нуль або більше дзеркальних відбиттів. Вимірювання
накопичує промені для створення акустичної реакції від джерела до точки
вимірювання.

Доцільно,

щоб

контролювати

кількість

променів,

що

використовуються при моделюванні, який може бути порядку ~105 або більше,
шляхом обмеження моделі, щоб включати в себе тільки відбиттів першого і
другого порядку для того, щоб підтримувати обчислювальну вимогу
моделювання на невисокому рівні.

2.3 Метод уявних джерел
Ще одним методом променевого моделювання реверберації є метод уявних
джерел [15], який був запропонований Алленом і Берклі. Це однин з найбільш
часто використовуваних методів для імітації акустики. Враховуючи одне дійсне
ненаправлене джерело в ревербераційному приміщені, ефект реверберації
представлений за допомогою набору уявних вихідних джерел. Розташування
джерел зображення визначається розмірами приміщення, яке вважається
прямолінійним. Всі джерела сигналу одночасно випромінюють той же сигнал,

що і справжнє джерело. Сигнали, які випромінюються уявними джерелами
надходять в місця вимірювання за час та з інтенсивністю, що залежать від
відстані між джерелами і місця їх вимірювання. Коефіцієнт відбиття, φ,
застосовується розрахунку звуку який відбивається від поверхонь і пов'язаний з
коефіцієнтом поглинання.
Ілюстрація методу уявних джерел для двовимірного випадку зображена на
Рис. 2.2, де приміщення позначається жирним прямокутником. Із-за різних
відстаней від кожного зображення в місці вимірювання, сигнали надходять на
мікрофон в різні моменти часу і з різною інтенсивністю. Більш того, кінцеві
коефіцієнти відбиття

Рис 2.2 Приклад застосування уявних джерел для прямокутної кімнати
φx1,

φx2,

φy1,

φy2,

φz1

та

φz2,

які,

вважаються

незалежними,

використовуються для розрахунку відбитого звуку від кожної з шести стінок і
пов'язані середнім коефіцієнтом поглинання стін

з цього випливає, що φ = 1/6

(φx1 + φx2 + φy1 + φy2 + φz1 +φz2) =√1-а. Таким чином, для прямокутної кімнати з
розмірами (Lx, Ly, Lz), приймач розташований в точці (х, у, z), а джерело
розташоване в точці ( , , ), AIR розраховується як

Де

та

де

визначає Евклідову відстань між приймачем та кожним уявним
джерелом. Позначення

та

показують що кожна сума

насправді складається з трьох різних сум. Також,
інтервалі
порядку

визначається на

, на практиці границя обмежена і керується вибором
уявних

джерел.

Цей

розрахунок

імпульсної

характеристики

приміщення слідує з розв'язку хвильового рівняння для прямокутного
приміщення [16].

Рис 2.2.1. Візуалізація методу уявних джерел. Рис (а) – (d) зображаю від 1 до 4
порядку представлення уявних джерел.

2.4 Статистична модель приміщення
В рамках статистичної моделі приміщення (SRA), амплітуди і фази всіх
відбитих акустичних плоских хвиль в приміщені, вважаються випадковими з
рівномірним розподілом, звукове поле є розсіяним в будь-якій точці
приміщення [17]. Згодом, передбачається, що функція

(ATF) від

джерела до i-того-мікрофона може бути виражена як сума складової прямого

проходження, який містить тільки прямий шлях поширення,
ревербераційної складової, що містить всі відбиття,

, і

, таким чином, що

В методі SRA для його правильної роботи використовуються наступні
припущення, які також виконуються для багатьох практичних ситуацій [18]
через ширину смуги сигналу, важливої для мовного зв'язку.
1. Розміри кімнати є великими порівняно з довжиною хвилі на всіх
корисних частотах.
2. Середня відстань між резонансними частотами в приміщені менше ніж на
одну третину їх пропускної спроможності. Це може бути у всіх частотах
вище частоти Шредера.
3. Джерела звуку і мікрофони розміщенні у внутрішній частині приміщення
і знаходяться принаймні на половину довжини хвилі від оточуючих стін.
У відповідності до цих припущень та враховуючи різні напрямки
розповсюдження і випадкове відношення фаз складової прямого проходження і
всіх відбитих хвиль, можна припустити, що прямі і ревербераційні компоненти
не є корельованими. Далі використовують середнє значення, E{·}, в даному
контексті як середнє по всіх дозволених позицій джерел та мікрофонів в
приміщенні. Середнє значення щільності енергії спектра ATF тепер можна
записати у вигляді

Е{·}, дає результат, який загалом, залежить від джерела і мікрофонів і може
бути знайденим з використанням методів Радловіча та Густафсона. Початкова
геометрія першого визначеного в термінах вихідної позиції, qsrc (0), а початкове
положення для кожного мікрофона,

(0). Випадкові вектори перетворення,

θ(I), і векторів обертання, Θ(I), які використовуються для створення i-того
положення.

Таким чином, просторові зв'язки між мікрофонами і джерелом і кожним
мікрофоном зберігає абсолютне положення і орієнтацію в приміщені,
конфігурація джерела мікрофона змінюються випадковим чином. Просторове
очікування, E{·}, потім оцінюється в середньому по всіх N реалізаціях.
Полак розробив модель [19] в часової області, що описує AIR в одній
реалізації в якості нестаціонарного випадкового процесу.
де, b(t) це випадковий стаціонарний Гаусівський процес з нульовим
математичним очікуванням, що характеризується функцією спектральної
густини B(f), де

це постійна середнього затухання, яка пов‟язана з часом

реверберації T60,

Імпульсна характеристика в часовій області може бути тільки Гаусова [20],
якщо достатнє число відбиттів перекриваються в будь-якому моменті. Таким
чином, модель Полака стає робочою тільки після певного періоду часу, який
називається час змішування. Після закінчення часу змішування піки в AIR вже
не відповідають прибулим окремим відбиттям. Оскільки щільність відбиття
збільшується з часом, дана ситуація також спостерігається і в частотній області,
за винятком того, що поширення відбиття в часовій області не може бути
визначене лише стосовно внутрішніх властивостей кімнати (на відміну від
пропускної здатності). Поширення відбиттів в часовій області можуть бути
виражені лише з посиланням на пропускну спроможність збудження джерела
або мікрофону [21]. Якщо критерієм є те, що, щонайменше 10 відбиттів
перекриваються в характерному часовому інтервалі (прийнята рівною 24 мс)
час змішування задається:

Цей вираз був запропонований [22] для розрахунку часу переходу між
ранніми відбиттями і пізньою реверберацією. В роботі було показано, що
експоненційно затухаючі стохастичні моделі можуть бути використані для
геометричної акустики.
У цьому контексті час змішування визначається як час, необхідний для
набору спочатку суміжних звукових променів для поширення рівномірно по
всьому приміщені. До цього часу змішування (якщо початок часу береться в
момент емісії звукового імпульсу джерелом), процес реверберації стає
дифузним, тобто щільність звукової енергії і напрямок вектора напруженості
рівномірно розподілені по всій кімнаті. Характер змішування в приміщенні
залежить від його геометрії і розсіювальні властивостей границь. Коли
змішування досягається, то щільність відбиттів експоненційно зростає з часом,
а не пропорційно t2. Отже, значення 1000

можна розглядати в якості

верхньої межі для час зміщування в типових приміщеннях.

2.5 Вибір методу моделювання
На базі розглянутих вище методів моделювання реверберації потрібно
виділити основний для подальшого використання для роз‟язання задачі
усунення ефектів реверберації. Оскільки променеві та хвильові методи, як було
розглянуто вище, мають велику складність обчислення та застосування в тільки
в певному діапазоні частот. Також на їх основі важко побудувати ефективний і
відносно простий алгоритм фільтрації реверберації. Тому надалі будемо
розглядати алгоритми та засоби усунення ефектів реверберації, які загалом
базуються на статистичній моделі.

2.6 Штучна генерація реверберації
Для аналізу роботи алгоритмів усунення ревербераційних ефектів потрібно
мати еталонний сигнал без реверберації та з нею. Одним із найпростіших
структур

для

генерації

реверберації

є

структура

Шредера

на

базі

всепропускаючого фільтра. Зокрема, всепропускаючий фільтр на основі
рекурсивної лінії затримки має вигляд

Рис 2.3 Структура на базі всепропускаючого фільтра
де m довжина затримки у відліках. Структура фільтра показано на
малюнку 2.3, де A(z) зазвичай замінюється лінією затримки. Цей фільтр
дозволяє отримати щільну імпульсну характеристику і плоску частотну
характеристику. Така структура стала швидко стандартним компонентом і
використовується майже в усіх штучних ревербераторах. Передбачається, що
всепропускаючі фільтри не вносять забарвлення до вхідного сигналу. Однак це
припущення справедливе з точки зору сприйняття, лише якщо лінія затримки
набагато коротша, ніж час адаптації вуха, тобто, близько 50 мс. Якщо це не так,
то ефекти в часовій області стають значно більше актуальними також від них в
значній мірі залежить тембр вхідного сигналу.
Майкл Герзон узагальнив одно вхідний і одно вихідний всепропускаючий
фільтр, з структурами з декількома виходами і безліччю входів, де лінія
затримки відліків m була замінена унітарною мережею порядку N. Приклади
тривіальних унітарних мереж − це ортогональні матриці, і паралельні з'єднання

ліній затримки або всепропускаючий фільтрів. Ідея цього узагальнення є те, що
збільшення складності імпульсної характеристики без введення помітного
забарвлення до частот (рис 2.4).

2.6.1 Структури на базі всепропускаючих та гребінчастих фільтрів
У більшості випадків, різні структури є комбінаціями гребеневих і
всепропускаючих елементарних блоків. Як приклад ми коротко опишемо
структуру Мура, зображену на малюнку 2.4. Блок (а) реверберації Мура
забезпечує ранні відбиття за допомогою лінії затримки з відводами. Отриманий
в результаті сигнал передається в блок (В), який паралельний прямому шляху
на одній гілці, на іншій гілці затримується, і послаблюється на дифузійному
ревербератору. Вихід ревербератора затримується таким чином, що останній з
ранніх ехо-сигналів, що виходять з блоку (А) досягають виходу перед перших з
ненульових вибірок, що виходять з дифузного ревербератора. У кращому
варіанті реалізації Мура, в ревербератор блоку (б) краще реалізована у вигляді
паралельних шести гребінчаcтих фільтрів, кожний з яких першого порядку
фільтр нижніх частот, і один всепропускаючий фільтр. Пропонується
встановити у всепропускаючого фільтра довжину лінії затримки до 6 мс і
коефіцієнт фільтра до 0,7. Незважаючи на те, що будь-який всепропускаючий
фільтр не додає забарвлення до АЧХ, його реакція може дати металевий
характер звуку, або додати деякі небажані шорсткості. Коефіцієнти загасання
зворотного зв'язку і фільтрів нижніх частот гребінчастих фільтрів можуть бути
налаштовані на реалістичний і плавний спад. Зокрема, gi коефіцієнти
ослаблення визначити загальний час загасання серії ехо-сигналів, що
генеруються в кожному гребінчаcтому фільтру. Якщо бажаний час загасання
(зазвичай визначається для рівня ослаблення 60 дБ)
гребінчаcтого фільтра повинен бути встановлений в

, підсилення кожного

Рис 2.4 Ревербератор Мура.
де Fs частота дискретизації та mi довжина затримки в відліках. Крім того
ослаблення на високих частотах забезпечується зворотніми фільтрами нижніх
частот, чиї коефіцієнти також можуть бути пов'язані з загасанням реверберації
в часовій області, при певній частоті можуть бути вибрані шляхом тонкої
настройки або безпосереднього експериментування. Приклад коефіцієнтів
набору зворотного зв'язку загасання і всепропускаючих надається разом з
деякими із запропонованих значень довжин затримки гребінчатих фільтрів.

де

– імпульсна характеристика структури пізньої реверберації (Рис.

2.4.b), яка включає в себе гребінчасті та всепропускаючі фільтри.
Як правило, вони повинні бути розподілені по співвідношенні 1: 1,5 від
50 до 80 мс. Шредер запропонував [23] ряд теоретичних вхідних критеріїв для
більш точного вибору довжини затримки, довжини відліків повинні бути

взаємно

прості,

щоб

зменшити

накладення

відлуння

до

імпульсної

характеристики, таким чином, зменшуючи так званий флаттер ехо. Цей ж
критерій може бути застосований до відстані між кожного ехо-сигналу і
прямого сигналу до ранніх віддзеркалень.

2.6.2 Мережі зворотніх ліній затримок
Штейнер впровадив структуру штучної реверберації [24] на основі лінії
затримки, з'єднаних в колі зворотного зв'язку за допомогою матриці (рис 2.5).
Пізніше такі структури стали називати мережі зворотніх ліній затримок (FDNs).
FDN отримували у вигляді вектора узагальнення рекурсивного гребінчастого
фільтра
де лінія затримки m-відлік був замінений багатьма лініями затримок
різної довжини, і коефіцієнт посилення зворотніми g був замінений на
зворотню матрицю G. Stautner і Puckette запропонували наступну матрицю

Рис 2.5 Мережа зворотніх ліній затримок 4 порядку.

Завдяки рідкісній спеціальній структурі, для G потрібно тільки один
множник на вихід каналу.
Відношення між входом та виходом з матрицею NxN

де si(t) вихід і-тої лінії затримки і як показано далі

де aij елемент зворотньої матриці. Передаточна функція системи може
бути записана використовуючи матричне представлення для коефіцієнтів
зворотнього зв‟язку та довжин затримки та виразів q, b та c як N-вимірні
вектори.

де

діагональна матриця з елементами

.

2.6.3 Порівняння отриманих результатів
Як було розглянуто вище одними з алгоритмів, які найчастіше
використовуються, є ревербератор Мура (Рис 2.7) та мережа зворотніх ліній
затримок( Рис 2.8 ). Нижче приведені їхні імпульсні характеристики, також для
порівняння реальна виміряна імпульсна характеристика кімнати (Рис 2.9), яка
була взята з загальної бази даних для дослідників реверберації.
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Рис 2.7 Імульсна характеристика ревербератора Мура
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Рис 2.8 Імпульсна характеристика мережі зворотніх ліній затримок
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Рис 2.9 Реальна імпульсна характеристика приміщення
Отже, як видно з результатів моделювання імпульсні характеристики
мають однаковий характер, але вони по різному створюють ранні та пізні
ревербераційні ефекти. В моделі Мура первинна реакція звучить надто
дискретно, що призводить до зернистості звуку при імпульсних сигналах, а в
моделі зворотніх ліній затримок більш розсіяні ранні відбиття. Тому будемо
використовувати обидва алгоритми для подальшого аналізу алгоритмів
усунення реверберації.

РОЗДІЛ 3 МЕТОДИ УСУНЕННЯ РЕВЕРБЕРАЦІЇ
Методи усунення реверберації представлені можуть бути класифіковані
різним чином. Методи усунення реверберації можна розділити на одномікрофонні і мульти-мікрофонні методи. Оскільки бажаним для розгляду є
одно канальні системи, тому основний акцент робиться на методах, які були
розроблені для одно канального усунення реверберації. Більшість алгоритмів на
декількох мікрофонах не можуть бути застосовані для випадку з одно
канальним мікрофоном , оскільки вони, зазвичай, використовують просторову
обробку сигналів. З іншої точки зору, способи усунення реверберації можна
розділити на ті, які в першу чергу зосереджені на забарвленні мови і ті, які
зосереджені на усуненні пізньої реверберації.
В одному із способів класифікації методів усунення реверберації [25],
класифікуються методи усунення реверберації

незалежно від того чи

акустична імпульсна характеристика чи імпульсна характеристика кімнати буде
оцінена. Цей критерій є результатом двох основних категорій, які називаються
придушення реверберації та усунення реверберації. Методи першої категорії не
оцінюють імпульсну характеристику кімнати (RIR) в той час як у другій
категорії вони повинні оцінити RIR для того, щоб усунути реверберацію в
сигналі.
Найбільша увага буде звернена на алгоритми усунення реверберації з
одним мікрофоном оскільки це найбільш поширений варіант на портативних
пристроях. Також важливим аспектом є усунення ефекту реверберації для
алгоритмів розпізнання мови.

3.1 Придушення реверберації
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кількості знань про джерело сигналу або канал поширення сигналу, і з
відмінністю в методах обробки сигналів, які беруть у цьому участь.

Рис 3.1 Класифікація методів усунення реверберації враховуючи кількість
знань про канал поширення сигналу і джерело сигналу.

3.2 Явне моделювання мови
Деякі методи усунення реверберації засновані на моделюванні мовного
сигналу за допомогою базової структури без-ехового мовного сигналу. Дуальне
збудження моделі мови була запропонована Хардвіком [26], ця модель була
використана для поліпшення мови. При додаванні ефекту зміни висоти звуку в
цій моделі, це доповнює узагальнену дуальну модель мови збудження.
Примітно, що обидві з зазначених вище моделей базуються тільки на озвученні
мовних сегментів.
Було запропоновано єдиний імовірнісний підхід для зниження рівня
шуму і усунення реверберації для мовних сигналів. З використанням

Баєсівського оптимального оцінювання сигналу для шумозаглушення також
для усунення негативного ефекту реверберації. Основна ідея цього методу
полягає в попередньому навчанні моделі мови на великому наборі даних з безеховою мовою. Ця структура застосовується для одного так і для багатьох
мікрофонів, проте усунення реверберації дає однаково добрі результати [27].
У той час як експерименти показують, що оптимальне баєсівське
оцінювання може перевершити стандартні методи, такі як метод спектрального
віднімання, в умовах придушення шуму, на жаль, продуктивність усунення
реверберації не може оцінюватися окремо. Крім того, недолік цього методу
полягає в тому, що вона в значній мірі залежить від професійної підготовки
моделі.

3.3 Покращення залишку лінійного передбачення
Моделювання мови у вигляді згенерованої послідовності, яка формується
змінним в часі полюсним фільтром, − це поширений спосіб опису мовного
сигналу [28]. Моделі збудження з використанням послідовності невокалізованої
мови на базі випадкової послідовності шуму і дзвінких мовних квазіперіодичних імпульсів. Фільтр, який використовується потім для формування
мовного сигналу являє модель людського голосового тракту. Рисунок 3.2
показує цю мовну серійну модель. Голосовий тракт моделюється полюсовим
фільтром, коефіцієнти якого оцінюються за допомогою аналізу лінійного
передбачення (LP) записаної мови і називаються коефіцієнтами лінійного
передбачення (LPC). У цій моделі, LP-залишкове, який являє собою
послідовність генерації, які можуть бути отримані шляхом зворотної-фільтрації
мовного сигналу.
Обґрунтування використання техніки зворотної фільтрації базується на
тому спостереженні, що в ревербераційному середовищі, LP-залишкове
дзвінких мовних сегментів містить вихідні імпульси в додаток до кількох інших
піків, отриманих за допомогою багатопроменевого відбиття. Важливе
припущення зроблено в цій техніці є те, що LPCS не впливає на реверберацію.

Таким чином, в цьому класі техніки, усунення реверберації реалізується
шляхом придушення цих піків в послідовності збудження (LP-залишкового),
які відбуваються через багатопроменеве поширення відбиттів і синтезу мови за
допомогою модифікованого LP-залишкового і змінюється в часі все-полюсний
фільтр (LP-фільтра) з

Рис 3.4 Модель генерації мови з використанням методу явного моделювання.
коефіцієнтами (LPC) розраховані з ревербераційної мови рис 3.5.
При цьому, x(n) представляє зразки ревербераційного сигналу, записаного
з М мікрофонів в дискретному часі n. Блок аналізу LPC виступає за частину
методу, яка оцінює полюси фільтра і змінює їх в часі, показаного як

(де l

представляє індекс кадру) і видає сигнал про помилки (різниці), відомий як LPзалишкового сигналу.

Рис 3.6 Загальна структура метода усунення реверберації що базується на
покращенні залишку лінійного передбачення.

Далі, ґрунтуючись на деяких критеріях і ознаках залежно від алгоритму,
LP залишки змінюються і чистий LP-залишкового оцінюється. На наступному
етапі, посилюється мовний сигнал синтезується з використанням розрахованих
полюсів і оціненого чистого LP-залишку [29].

3.4 Спектральне віднімання
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Отже коротостроковий спектр пізньої реверберації повинен бути
оцінений для того щоб знайти оптимальне значення для фільтра спектрального
віднімання [30]. Далі буде розглянуто методи знаходження оптимального
фільтра спектрального віднімання.

3.5 Просторова обробка
Одно-мікрофон системи використовують тільки спектральну і тимчасову
характеристику прийнятого сигналу. Реверберація і більшість зовнішніх джерел
шуму, звичайно, також спричиняють просторове рознесення. Для того, щоб
додатково використовувати це особливість, повинні бути використані кілька
мікрофонів, і їх виходи повинні бути об'єднані за допомогою відповідного
просторового

процесора,

наприклад,

лінії

затримки

і

суми

діаграми

спрямованості, або фільтрації і суми діаграми спрямованості або адаптивний
спосіб формування діаграми спрямованості [31] (Рис 3.7).

Рис 3.7. Загальна структура формувача діаграми спрямованості.
Фундаментальна техніка мульти-мікрофонів, утворюється за допомогою
направлення сформованого променя, де m- тий мікрофон, який направляється в
сторону джерела,

з використанням управляючого фільтра, Gm (ejω), і

відповідного вагового коефіцієнта, wm.
Хоча просторові процесори дають значне поліпшення якості мови,
придушення реверберації обмежено і придушення шуму недостатньо, коли
шумове поле не є когерентним або дифузним [32]. На додаток до просторового
процесора одноканальний фільтр пост обробки повинен бути використаний для
досягнення задовільних результатів.

3.6 Гомоморфна деконволюція
Цей метод базується на використанні кепстрального аналізу мовного
сигналу. Комплекс кепстр має кілька властивостей, які роблять цей метод
кандидатом для виконання деконволюції. По-перше, сигнали, які в поєднанні
згортку в тимчасовій області, в комплексному кепстрі вони поєднанні
адитивно. В результаті деконволюція зводиться до віднімання в кепстрів. Подруге, комплексний кепстр є мірою "сачастоти" варіації (відомий як quefrency)
в логарифмічному спектрі, і тому сигнал, який повільно змінюється в
логарифмічному спектрі, може бути відділений від швидко змінюючихся
сигналів за допомогою віконної обробки комплексного кепстра (Рис 3.8).

ДПФ

Комплексний

Логарифм

ЗДПФ

Рис 3.8. Комплексний кепструм.
Мова, як правило, повільно змінюється в логарифмічному спектрі і має
комплексний кепстр зосереджений близько нуля. Ехо які затримкою від
прямого шляху мовлення можуть бути представлені за допомогою імпульсної
характеристики, яка в логарифмічному спектрі характеризується швидкими
"пульсаціями", і яка в комплексному кепстрі складається з імпульсів,
зосереджених неподалік від нуля.
Розроблено процедури [33]

в результаті чого комплексний кепстр

обчислюється із сегментів ревербераційної мови, до якої застосовується
експоненційно

зважена

віконна

функція,

і

компоненти

косинусного

перетворення, з відповідною імпульсною характеристикою будуть видалені.
Якщо комплексний кепстр з ехо-сигналів у вигляді піків, вони визначені
відповідно до процедури пік-визначення і косинусного перетворення значення
в їх точках встановлюються в нуль. З іншого боку, обчислений кепстр
множиться на віконну функцію, що призначена для збереження мови кепстра і

видалення відлуння кепстра. Решта кепстра повторно перетворені в часову
область, і множиться на зворотну експоненційну віконну функцію (Рис 3.9).

Рис 3.9 Блок схема усунення реверберації на базі гомоморфної деконволюції.

3.7 Висновок
На базі аналізу всіх алгоритмів усунення реверберації можна зробити
висновок, що найбільш придатним для подальшого використання є алгоритм
спектрального віднімання. Оскільки ми вважаємо що не маємо достатньо
інформації про джерело сигналу і тільки часткові знання про канал поширення
сигналу. Також головне застосування алгоритму для використання в
алгоритмах розпізнавання мови, а для алгоритмів розпізнання мови найбільш
критичною є саме пізня реверберація.

РОЗДІЛ 4 МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО ВІДНІМАННЯ
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Отже коротостроковий спектр пізньої реверберації повинен бути
оцінений для того щоб знайти оптимальне значення для фільтра спектрального
віднімання. Далі буде розглянуто методи знаходження оптимального фільтра
спектрального віднімання.

3.1 Оцінка спектру реверберованого сигналу
Метод спектрального віднімання базується на тому що реверберований
сигнал представляється за допомогою стаститичного моделювання реверберації
в приміщенні з використанням моделі Полака [34] (Розділ 2).
Реверберований сигнал це результат згортки чистого сигналу

та
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З використанням моделі Полака
де

є білий гаусівский стаціонарний шум з нульовим середнім

Згортка може бути представлена у вигляді

тому що, якщо
Автокореляційна

тоді

t, що дає нам границю інтеграла.

функція

реверберованого

сигналу х в час та зсувом

Використовуючи статистичну модель Полака автокореляційну функцію
можна записати у вигляді.

Так згортка лінійна операція виконується на сигнали

і

,

Очікуване значення інтеграла дорівнює інтегралу від очікуваного значення,
таким чином

Тоді, якщо s і b, вважаються незалежними випадковими процесами:

Використовуючи теорію, описану в розділі 2, в статистичній моделі імпульсної
характеристики приміщення, випливає, що

де

позначає функцію Дірака і

дисперсію

.

Автокореляційна в момент t може бути розділена на дві частини. Перший
член залежить від прямого сигналу між часом t-Т і t, в той час як друга
залежить від сигналу реверберації і відповідає за ранні відбиття. Розглянемо
просторово усереднене автокореляції в момент t-Т

Тепер ми можемо бачити, що автокорреляция в момент часу т може бути
виражена як
Де

На практиці сигнали можна розглядати як стаціонарні протягом періоду
часу, який малий в порівнянні з часом реверберації Tr. Це виправдано тим, що
експонентний спад дуже повільний, і що мова є квазістаціонарною. Нехай T s є
проміжок часу протягом якого сигнал мови можна вважати стаціонарним, який,
близький до 20 - 40 мс [35]. Ми вважаємо, що Ts< T < Tr
Спектральна характеристика стохастичного сигналу отримується шляхом
обчислення перетворення Фур'є автокореляційної функції. Тобто, розподіл
потужності за частотою задається функцією:

короткостроковий спектральна густина приблизно рівна:

Таким чином, ми можемо оцінити спектральну щільність потужності
прямого сигналу за допомогою спектрального віднімання спектральної
щільністі потужності пізньої реверберації.

3.2 Метод Лебарта, Бочера і Дебніха
Для того щоб отримати амплітуду короткострокового спектру пізньої
реверберації, можна обчислити спектральну щільність потужності (PSD) пізньої
реверберації та взяти квадратний корінь з неї [36]. Використовуючи той факт,
що PSD це віконне перетворення Фур'є (STFT) автокореляційної функції
пізньої реверберації в часовій області
що для того, щоб оцінити PSD або автокореляцію

. Визначним є той факт,
складової пізньої

реверберації, більш детальна інформація про пізню та ранню частини
реверберації, вхідного сигналу у(t) не потрібна.
Полак ввів статистичну модель [37] імпульсної характеристики кімнати
(ІХК), яка заснована на послідовності незалежних і однаково розподілених
випадкових величин b(t) з нульовим математичним очікуванням та нормальним
законом розподілу:

це постійна середнього затухання, яка пов‟язана з часом реверберації T60,

З стаціонарним Гаусівським шумом

~ N(0,

ІХК, автокереляційна функція вхідного сигналу

), який базується на

може бути записана

Взявши припущення що енергія відбиттів більша ніж енергія звуку
прямого проходження, автокореляція вхідного сигналу може бути пов‟язана з
автокореляцією пізніх відбиттів. За допомогою розкладання
через визначений часовий інтервал

на

та

, можна показати що пізня

реверберація може бути змодельована некорельованим шумовим процесом. Як
наслідок автокореляційна функція пізньої реверберації сигналу виглядає
наступним чином
З цих міркувань можна, нарешті, вивести оцінку для PSD пізньої
реверберації

що

відповідає

короткостроковому

представлені

виведеної автокореляції.

Оскільки це короткостроковий PSD, час більше не є безперервним, але
він організований в кадри (відрізки), що є причиною чому

замінює

.

Оцінка PSD реверберації вхідного сигналу не тільки залежить від поточного
кадру

, але також від оцінки PSD попереднього кадру. Це може бути

отримане з вираження PSD через автокореляційну функцію, де завжди була
важливою залежність від довжини часових кадрів. Оцінка PSD вхідного

сигналу може бути отримана рекурсивно через середнє між поточним та
попереднім кадром також застосовується згладжування з коефіцієнтом фактор
0≤α ≤1.

Як було зазначено вище, повний коротостроковий спектр пізньої
реверберації

можна скласти з його амплітуди і фази. Оскільки фаза

спектру пізньої реверберації така сама як і вхідного реверберованого сигналу,
спектральне віднімання не змінює фазу. Тому, АЧХ фільтра спектрального
віднімання може бути представлена як

Рис 3.1 Фільтр спектрального віднімання Лембарта.

3.3 Метод Ву та Ванга.
Метод Ву та Ванга описує короткостроковий спектр потужності частини
сигналу з пізньою реверберацією як згладжений і зсунутий PSD сигналу з
реверберацією. Згладжування в часовому домені відповідає за ефект розмиття
пізніх імпульсів в ревербераційному середовищі. Більше того, PSD пізніх
компонентів

розглядається

ревербербераційної мови.

як

згладжена

і

зсунута

версія

PSD

Зсунута

затримка

масштабуючим фактором

представленна

параметром

затримки

та

який визначає відносну силу пізньої реверберації

короткострокового PSD. Зсув і згладжування виходить шляхом згортки PSD
сигналу реверберації та асиметричної функцією згладжування, яка нагадує
форму вирівняної ревербераційної імпульсної характеристики. Релеєвський
розподіл виконує ці умови і визначається як

Ілюстрація функції Релея показано на рис. 3.2 для параметрів

= 300,

=

200 і = 3000.

Рис 3.2 Релеэвський розподіл, в якості згладжувальної функції PSD пізньої
реверберації.

Рис 3.3 Фільтр спектрального віднімання за методом Ву і Ванга.
Без ревербераційний спектр сигналу
шляхом застосування коефіцієнта підсилення

може бути визначений
, який рахується методом

Ву і Ванга з спектру вхідного сигналу з реверберацією.

3.4 Метод Блейкера та Георганті.
Не тільки згортка Релеєвського розподілу з спектром сигналу з
реверберацією призводить до отримання потрібних результатів, але також
згортка цієї згладжевальної функції з реверберованим сигналом в часовому
домені, що використовується для ефекту розмиття пізньої реверберації.
Згладжування і зсув в часовому домені для реверберації зараз визначається
згладженою версією ревреберованого сигналу з деяких попередніх кадрів (Рис
3.4).
Це згладжування і зсув часового представлення реверберації мовлення
можуть бути передставленні в частотній області.

Згортка в часові області відповідає множенню в частотній області.
Множення спектру ревербераційного сигналу виконується з віконним
перетворенням Фур‟є затриманого Релеєвського розподілу
.

Рис 3.4 Фільтр спектрального віднімання за методом Ву і Ванга з модифікацією
Блейкера та Георганті.

3.5 Метод Фарая та Катаоки.
Метод Фарая та Катаоки рахує підсилення фільтра спектрального
віднімання безпосередньо за допомогою оцінки PSD складової пізньої
реверберації та вхідного сигналу з реверберацією.

Вони пропонують оцінити короткочасну PSD пізньої реверберації в
кожному кадрі шляхом підсумовування відфільтрованих, старих версій кадрів
ревербераційного сигналу [38]. Спочатку розраховуєються вагові коефіцієнти
кожного кадру PSD і потім спектр потужності попередніх кадрів які

просумовуються

з

відповідними

ваговими

коефіцієнтами

(Рис

3.5).

Вагові коефіцієнти роблять можливим вплив попереднього кадру PSD
сигналу з реверберацією на спектр поточного кадру. Чим більша схожість
показують два PSD, тим сильнішим є їх вплив на попереднього спектру на
поточний кадр для складової пізньої реверберації.

Рис 3.5 Фільтр спектрального віднімання за методом Фарая та Катаоки.

3.5 Висновок
Було розглянуто підходи, що дозволяють оцінити спектр пізньої
реверберації, для алгоритму спектрального віднімання. Звичайно кожен з
підходів має свої переваги та недоліки, але для нашої роботи більш підходить
метод Дебніха оскільки він використовує час реверберації для розрахунків, що
дозволить підняти точність вимірювання при заданих параметрах приміщення.
Також це дозволить більш детально проаналізувати якість роботи алгоритму,
оскільки ми зможемо за допомогою генераторів штучної реверберації задавати

час реверберації та досліджувати результати фільтрації. Тому в подальшому
будемо використовувати метод спектрального віднімання з оцінкою спектра
пізньої реверберації за методом Дебніха.

РОЗДІЛ 5 МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ АЛГОРИТМУ
Моделювання проводилося в програмному середовищі MATLAB. Для
моделювання використовувався алгоритм придушення пізньої реверберації на
базі спектрального віднімання з використанням методу Дебніха для оцінки
спектру

пізньої

реверберації.

Для

генерації

реверберованого

сигналу

використовувались алгоритми генерації реверберації: Герцеля та мережі ліній
затримок (Розділ 3).
Моделювання виконувалося за наступним алгоритмом:
1. Вхідний сигнал (Рис 5.1) подається на генератор штучної реверберації
на виході отримуємо сигнал з реверберацією (Рис 5.1).
2. Сигнал з реверберацією подається на схему усунення пізньої
реверберації, після чого отримуємо відфільтрований сигнал (Рис 5.3).
3. Порівнюємо вхідний чистий сигнал та відфільтрований сигнал після
роботи алгоритму за допомогою спектрограм (Рис 5.4) та абсолютної
різниці (Рис 5.6).
Також слід зазначити, що дуже важко оцінити якість роботи алгоритму,
оскільки ми фільтруємо тільки пізню реверберацію. А наявність ранньої
реверберації вже не дасть змоги порівнювати вихідний відфільтрований сигнал
з чистим вхідним сигналом.
5.1 Моделювання гармонічного сигналу
Для більшої наглядності роботи алгоритму проведемо моделювання на
простому сигналі з декількома гармоніками (акорді), з великим часом
реверберації (1,5 сек). Як видно на Рис 5.1 реверберований сигнал має „хвіст‟ з
пізньої

реверберації,

а

оцінений

сигнал

має

вже

придушену

реверберацію. Тому можна зробити висновок, що алгоритм працює.

пізню
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Рис 5.1 Представлення сигналів в часовому домені
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Рис 5.2 Представлення сигналів в частотному домені

5.2 Моделювання з використанням звучання акорду на гітарі
Оскільки алгоритм призначений для роботи з звуковими сигналами є сенс
промоделювати акустичний сигнал. В даному прикладі було розглянуто
акустичний гітарний акорд з часом реверберації рівним 1.3 секунди.
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5.3 Моделювання мовного сигналу
Оскільки

моделювання на штучно створених

сигналах

можна

використовувати тільки для наочності роботи алгоритму, і не може бути
перевіркою якості його роботи. Тому розглянемо випадок для реального
мовного

сигналу,

також

для

генерації

штучної

реверберації

будемо

використовувати згортку сигналу з реальною імпульсною характеристикою
приміщення (Рис 5.5 - ).
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Рис 5.4 Вхідний мовний сигнал (зліва) та сигнал з реверберацією (справа).
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Рис 5.5 Відфільтрований сигнал.
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Рис 5.6 Спектрограма вхідного, реверберованого та вихідного сигналів.

5.4 Аналіз роботи алгоритму в залежності від вхідних параметрів
Було проведено аналіз роботи алгоритму в залежності від зміни вхідних
параметрів (Рис 5.7-5.10). Дослідження проводились з використанням мовного
сигналу та генератора штучної реверберації Герцена. Для оцінення різниці між
вхідним сигналом без реверберації та відфільтрованим сигналом після
алгоритму усунення реверберації, використовувалося усереднене по тривалості
сигналу середнє квадратичне відхилення

. Слід зазначити, що

завжди

буде мати якийсь мінімальний рівень оскільки в сигналі все ще присутня рання
реверберація.
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5.5 Висновок
Було проведено моделювання роботи алгоритму, як на штучних, так і на
реальних сигналах. На результатах видно, що алгоритм усуває пізню
реверберацію, хоча і складно оцінити якість усунення оскільки, в сигналі все
ще присутня рання реверберація. Також проведено аналіз роботи алгоритму в
залежності від зміни вхідних параметрів важливих для реверберації, що дає
змогу оцінити роботу алгоритму в різних умовах.

РОЗДІЛ 6 РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ДЛЯ АРИФМЕТИКИ З
ФІКСОВАНОЮ КОМОЮ
На сьогодні у більшості комерційно доступних на ринку процесорів немає
апаратної підтримки арифметики з плаваючою точкою через вартість
додаткової площі кристалу, що впливає на загальну вартість процесора. Більше
того велика частина процесорів навіть немає апаратної підтримки цілого
множення. Тому це вимагає програмного емуляції для арифметики з
плаваючою точкою і, можливо, навіть програмної емуляції для обчислення
цілочисельних операцій. Ця програмна реалізація може істотно обмежити
швидкість роботи алгоритму. Також зменшує динамічний діапазон чисел та
приводить до негативних ефектів кінцевої розрядності, таких як шуми
квантування та граничні цикли. Тому є сенс розглянути підходи, що
допоможуть зменшити негативний вплив ефектів кінцевої розрядності.
6.1 Вибір розрядності даних
Розрядність даних дозволяє підвищити точність розрахунків та зменшити
шум квантування, співвідношення сигнал шум для звукових сигналів можна
при заданій розрядності числа знайти за формулою [39]:
Де,

- кількість бітів числа.
Оптимальним значенням числа бінарних розрядів буде 32 оскільки

більшість сучасних процесорів є 32 бітними та співвідношення сигнал шум
рівне:
Чого цілком достатньо для забезпечення високої точності обчислень.

6.2 Вибір формату даних
Для цифрової обробки сигналів найчастіше використовують Q-формат
представлення числа. В Q-форматі, задається скільки біт представляють собою

ціле число, а інші біти представляють дробову частину числа. можете фактично
визначити діапазон числа. Це записується у формі Qn.m, де n число бітів перед
умовною двійковою точкою, а m представляє собою кількість бітів, які йдуть за
ним. Можете вибрати діапазонів значень підписав Q-формат для, ропозділених
порівну по обидві сторони від нуля.
Для багатьох процесорів є вбудовано підтримка операцій для формату
Q31. Q31 є скороченням запису Q1.31. Це формат для 32-бітових значень, що
дає унікальні 4294967296 значення в діапазоні від -1 до (майже) 1. Розподіл
значень

, дає змогу уникнути переповнення при множенні, тому це є

найбільш підходящий формат для роботи алгоритму.

6.3 Основні математичні операції.
Для вибраного формату представлення даних, для більшості сучасних
процесорів для обробки сигналів присутні основні математичні операції такі як:
множення, додавання зсув та взяття негативного числа. Слід зазначити, що для
підвищення точності обчислень краще використовувати з округленням
молодших бітів також для забезпечення стабільності роботи алгоритму
додавання має біти з насиченням.
Інші математичні операції (ділення, корінь квадратний, і т.д) повинні з
модельовані на базі доступних операцій, зокрема ділення буде реалізовано за
допомогою апроксимації Ньютона-Рафсона, а корінь квадратний за допомогою
розкладання в степеневі ряди [40].

6.4 Оцінка кількості операцій
Для оцінки швидкодії роботи алгоритму потрібно визначити кількість
базових математичних операцій, зазвичай оцінюють тільки додавання та
множення.
Було пораховано для алгоритму, що він використовує 186 операцій
додавання та 124 операцій множення припадають на один відлік. На процесорі
Intel Core2Duo 2x2.58 GHz час виконання програми займає в середньому

0.537838 секунди, хоча ці дані є дуже суб'єктивними оскільки операційна
система не виділяє всі ресурси саме на зазначену програму.

6.5 Підходи щодо усунення ефектів кінцевої розрядності
Одним із ефектів кінцевої розрядності в алгоритмі створюють так званий
граничний цикл, що створює коливання або постійне значення на виході при
відсутньому вхідному сигналу, для звукових сигналів це дуже важливо тому
використовують додавання шуму перед квантуванням сигналу, що відновлює
випадковий розподіл шуму та усуває постійну складову на виході [41].
Також дуже поширеним є зміна частотної характеристики шуму
квантування, що дозволяє перенести шум до високочастотної області де він
менше сприймається людиною. Це виконують за допомогою фільтра який
застосовується до шуму квантування, потім відфільтрований шум додається до
вхідного сигналу.
6.6 Висновок
Отже проведено аналіз алгоритму для процесорів з фіксованою комою та
запропоновано підходи щодо їх усунення. Також було обрано формат
представлення даних та їх розрядність. Також біло оцінено швидкодію роботи
алгоритму. Це все дозволить використовувати даний алгоритм усунення пізньої
реверберації на мобільних пристроях, також пришвидшить час виконання
алгоритму.

РОЗДІЛ 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
В даному розділі розглядаються питання безпеки та охорони праці при
розробці алгоритмів та структури ПЗ. Так як дана робота має суто теоретичний
характер і виконувалась із застосуванням засобів обчислювальної техніки, то в
даному розділі визначені основні потенційно небезпечні і шкідливі фактори при
використанні візуальних дисплейних терміналів персональних електроннообчислювальних машин (ВДТ ПЕОМ) відповідно до вимог ДсанПіН 3.3.2.00798 та ДНАОП 0.00-1.21-99 та запропоновані технічні рішення та організаційні
заходи з безпеки та гігієни праці і виробничої санітарії, а також визначені
основні заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях (БНС).
Приміщення, в якому відбувалася розробка програмного забезпечення та
його тестування, знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі.
Загальна площа становить 45 кв.м, висота – 2,8 м. Кількість працюючих у
відділі – 6 чоловік. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає
45:6=7,5 (65 в.м/65 вто.) робочої площі. Згідно із СниП 2.09.04 – 87 на кожного
працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 (65
в.м/65 вто.) робочої площі. Висота приміщення – не менше 2,5м. Отже,
нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею в офісі
дотримано.
План

приміщення,

в

якому

проводилася

розробка

програмного

забезпечення та його тестування, показаний на рис. 5.1.
У приміщенні розташовано 6 комп‟ютерів. Напруга джерела живлення
комп‟ютерів у приміщенні – 220 В. У приміщенні розміщено 6 письмових
столів, одна шафа для зберігання документів. За небезпекою ураження
електричним струмом приміщення відділу належить до приміщень без
підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих.

Рис. 5.1. План приміщення
Умовні позначення:
1.

шафи для зберігання документів;

2.

комп‟ютери;

3.

стіл;

4.

вікно;

5.

двері;

6.

стілець.

7.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих факторів
при використанні ВДТ ПЕОМ
При роботі з ВДТ ПЕОМ можна виділити наступні потенційно небезпечні
і шкідливі фактори:
- підвищена напруга в електромережі;
- м‟яке рентгенівське випромінювання ВДТ;
- електромагнітне випромінювання;
- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання;
- електростатичне поле між екраном і оператором;
- наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації;
- недостатнє освітлення приміщення та наявність відблисків від екрану
монітора;

- неоптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість,
швидкість руху, рівень іонізації повітря тощо).

7.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни праці і
виробничої санітарії
7.2.1. Електробезпека
За способом захисту людини від ураження електричним струмом згідно
ГОСТ 12.2.007.0-75 ВДТ ПЕОМ та периферійні пристрої відносяться до І та ІІ
класів щодо електробезпеки.
Приміщення відноситься до сухих, так як відносна вологість у
приміщеннях не перевищує 60%.
За ступенем небезпеки ураження електричним струмом дане приміщення
відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки, тому що в ньому відсутні
умови, які створюють підвищену або особливу небезпеку: вологість,
струмопровідний

пил,

середовище,

струмопровідна

підлога,

підвищена

температура.
ЕОМ, периферійні пристрої, інше устаткування (чайник, світильники
тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту
відповідають класу зони за ПВЕ, мають апаратуру захисту від струму
короткого замикання та інших аварійних режимів.
В приміщенні розташовується більше 5 персональних ЕОМ, тому для
прокладення захищеного проводу використано гнучкі металеві рукава та на
помітному, доступному місці встановлено аварійний резервний вимикач. Таким
способом реалізована електромережа штепсельних розеток для живлення
персональних ЕОМ, периферійних пристроїв, електрочайника тощо. Самі
розетки монтуються на негорючих пластинах з урахуванням вимог ПВЕ та
Правил пожежної безпеки в Україні та виконані за магістральною схемою.
Заземлення відповідає вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів”.

Для протирання підлоги застосовують рідини, пара яких не утворює
вибухопожежонебезпечних сумішей з повітрям та не викликає корозії контактів
електричних з`єднань.
Основними заходами захисту від ураження електричним струмом для
даного приміщення є забезпечення недоступності струмоведучих частин, що
знаходяться під напругою, від випадкового дотику, організація безпечної
експлуатації електронагрівальних приладів а також занулення устаткування з
використанням автоматів струмового захисту. При наявності занулення
замикання фази на корпус перетворюється в одноразове коротке замикання
струму, від я кого спрацьовує пристрій максимального струмового захисту і
вимикає пошкоджений електроприлад. Так як в приміщеннях зберігаються
горючі матеріали, то електрична проводка в приміщенні прихована під шаром
штукатурки 2,5 см.
Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність включає знаходження
величини струму КЗ і розрахунок номінального струму спрацювання пристрою
максимального струмового захисту.
Вихідні дані для розрахунку:
Uф=220 В – фазна напруга;
кабель трьохжильний 3х2 мм2 плюс 1х0,85 мм2, матеріал –
алюміній(ρ=0,031 Ом·мм2/м);
L=150 м – відстань від трансформатора до споживача;
Розрахуємо активний опір фазного та нульового проводів:

Струм однофазного КЗ знаходиться по формулі:

де

розрахований опір трансформатора потужністю 250 Вт.

Номінальний

струм

спрацювання

автомату

струмового

захисту

розраховується за формулою (К – необхідна кратність струму КЗ до струму
спрацювання автомату струмового захисту):

З розрахунків видно, що при однофазному КЗ номінальний струм
спрацювання автомату захисту повинен бути рівним 32 А.
При однофазному КЗ нульовий провід і з‟єднаний з ним корпус
електроустаткування за час спрацювання максимального струмового захисту
знаходяться під напругою (Uпр) відносно землі:
Розрахована напруга
при t< 0,2 с (

у відповідності з ГОСТ 12.1.038-88
).

Державний контроль за станом пожежної безпеки ведуть інспектора
Держпожнагляду.

7.2.2 Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях користувачів
ВДТ ПЕОМ щодо його відповідності існуючим санітарним вимогам
При дослідженні штучного освітлення треба аналогічно природному
освітленні порівняти фактичне значення з нормованим.
Нормоване значення освітлення для адміністративно-управлінських
приміщень при загальній освітленості по ДБН 3.2.5-28-2006 при використанні
люмінесцентних ламп

= 400 люкс.

Значення фактичного освітлення

може розрахуватися за допомогою

методу коефіцієнта використання світлового потоку по формулі:

де:
40 Вт –

– світловий потік лампи, лм (для люмінесцентних ламп потужністю
3120 лм);
– коефіцієнт використання світлового потоку (

=0,4..0,6=0,5);

N=6 – кількість світильників, 70вт;
n=3 – кількість ламп у світильнику, 70вт;
S=

– площа приміщення, м2;
– коефіцієнт запасу,

=1,5..2;

Z=1,1 – коефіцієнт нерівномірності освітлення.

Допустиме відхилення фактичного освітлення від нормативного є +20%..10%.
Схема розміщення світильників у приміщенні наведено на рис. 5.2.2.1.

Рис. 5.2.2.1. Схема розміщення світильників

7.2.3 Розрахунок природної вентиляції щодо її відповідності існуючим
санітарним вимогам
При дослідженні достатності вентиляції в адміністративно-управлінських
приміщеннях слід мати на увазі, що відповідно до ДБН 3.2.5-28-2006 об`єм
виробничого приміщення, яке доводиться на одного працюючого, повинен
складати не менше 15 м3. Інакше для нормальної роботи в приміщенні
необхідно забезпечити постійний повітрообмін за допомогою вентиляції не
менше ніж L1=30 м3/год на кожного працюючого. Таким чином, потрібний
повітрообмін Lн, м3/год, розраховується за формулою:

де n=6 – найбільша можлива кількість працюючих у приміщенні.

Рис. 5.2.3.1. Схема розрахунку природної вентиляції
Знайдемо фактичне значення повітрообміну, користуючись схемою,
наведеною на рисунку 5.2.3.1, за формулою:
,
де

– коефіцієнт витрати повітря;

Fкв – площа кватирки (Fкв = 1,4·0,75=1,05 м );
V – швидкість виходу повітря через кватирку або вентиляційний канал,
м/с, яка розраховується за формулою:

де g=9,8 м/с2 – прискорення вільного падіння;
– тепловий тиск, під дією якого буде виходити повітря з кватирки.
Розраховується за формулою:
,
де

– відповідно об‟ємна вага повітря ззовні приміщення та

всередині його, кг/м3.
Об‟ємна вага повітря розраховується за формулою:
,
де Рб=750 мм.рт.ст – барометричний тиск;

Т – температура повітря в К (для теплового періоду року у приміщенні
t=28 оС, або Т=310К, для холодного періоду року t =-17 оC або Т=290 К; ззовні
приміщення для літа t=24 оC або Т=297 К, для зими t=-11 оC, або Т=262 К
(СниП 2.04.05-91).
Γс(л) = 0,465·750/310 = 1,125;

γс(з) = 0,465·750/290 = 1,203;

γз(л) = 0,465·750/297 = 1,174;

γз(з) = 0,465·750/262 = 1,331;

Знайдемо h2 із співвідношень:

;

h=0,8+1,4/2=1,1 (м)
=(1,05)·2=1,1025 (м2)
=(2·0,8)·2=2,56 (м2)
Розв‟яжемо систему:

Звідси:
Н2(л) = 0,8·(1,174-1,125) = 0,039;

Н2(з) = 0,8·(1,331 – 1,203) =

0,102;
Vл =

(м/с);

Vз =

(м/с);

Lф(л) = 0,55·0,7·0,82·3600 =1704,78 (м3/год)
Lф(з) = 0,55·0,7·1,289 ·3600 = 2679,831 (м3/год)
Оскільки

фактичне

значення

повітрообміну

значно

перевищує

нормативне значення як взимку, так і влітку, то природна вентиляція(аерація)
ефективна.

7.2.4 Неіонізуючі електромагнітні випромінювання, електростатичні та
магнітні поля ВДТ ПЕОМ
В даному приміщенні використовуються рідкокристалічні монітори, тому
гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях
не повинна перевищувати рівнів, наведених в ГОСТ 12.1.045 “ССБТ.
Электростатические поля. Допустимые на местах и требования к проведению
контроля», СН № 1757-77 “Санитарно-гигиенические нормы допустимой
напряженности электростатического поля”.
Рівні інфрачервоного випромінювання не перевищують граничних
відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 та СН № 4088-86 з урахуванням площі тіла, яка
опромінюється, та ДсанПіН 3.3.2-007-98.
Рівні ультрафіолетового випромінювання не перевищують допустимих
відповідно

до

СН

№

4557-88

«Санітарні

норми

ультрафіолетового

випромінювання у виробничих приміщеннях», затверджених Міністерством
охорони здоров„я СРСР, та ДсанПіН 3.3.2-007-98.
Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на
відстані 0,05 м від екрана та корпусу при будь-яких положеннях регулювальних
пристроїв відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97),
затверджених постановою державного санітарного лікаря Міністерства охорони
здоров‟я України від 18.08.97 №58, не повинна перевищувати 7,74..12 А/кГ, що
відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/год).
Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не
повинен перевищує 0,1 мг/м3; вміст оксидів азоту – 5 мг/м3; вміст пилу – 4
мг/м3.

7.2.5 Відповідність параметрів мікроклімату робочої зони існуючим
санітарним вимогам
Порівняємо фактичні значення параметрів мікроклімату: температури
повітря, відносної вологості, швидкості переміщення повітря з нормованими
значеннями, встановленими відповідно до нормативних документів.

Фактичні

значення

одержували

за

допомогою

безпосередніх

власноручних вимірів, а також використовували готові дані вимірів в санітарнотехнічних паспортах досліджуваних приміщень.
Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 роботи, які проводяться в приміщенні,
відносяться до категорії 1а (легкі роботи з затратами енергії до 150 ккал/год).
Швидкість переміщення повітря у приміщенні знайдемо за формулою:

=0,096 м/с
Зведемо дані у таблицю 5.2.5:
Таблиця 5.2.5.
Підсумкова таблиця
Значення параметра
Параметр

1) Освітленість штучна (лк)

фактичне

нормо
ване

Нормативний
документ

378

300

СниП ІІ-4-79

0,5897

1,35

СниП ІІ-4-79

взимку

18-20

21-25

ДСН 3.3.6.042-99

влітку

24

22-28

ДСН 3.3.6.042-99

взимку

60

<75

ДСН 3.3.6.042-99

влітку

55

<60

ДСН 3.3.6.042-99

взимку

2679,831

90

СниП 2.09.04-87

влітку

1704,78

90

СниП 2.09.04-87

0,096

<0,2

ДСН 3.3.6.042-99

2) Значення коефіцієнта
природного освітлення (%)
3) Температура повітря (оС):

4) Відносна вологість повітря (%)

5) Повітрообмін (м3/год)

6) Швидкість переміщення
повітря м/с

7.2.6 Вимоги з ергономіки до робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ
Робоче місце – це частина простору, в якому інженер здійснює трудову
діяльність, і проводить велику частину робочого часу. При правильній
організації робочого місця продуктивність праці програміста зростає з 8 до 20
відсотків. Розглянемо питання та заходи з ергономіки.
Згідно ГОСТ 12.2.032-78 конструкція робочого місця і взаємне
розташування всіх його елементів повинне відповідати антропометричним,
фізичним і психологічним вимогам.
Велике значення має також характер роботи. Зокрема, при організації
робочого місця програміста повинні бути дотримані наступні основні умови,
крім попередньо згаданих:
- оптимальне розміщення устаткування, що входить до складу робочого
місця;
-

достатній робочий простір, що дозволяє здійснювати всі необхідні

рухи і переміщення;
Головними елементами робочого
місця програміста є письмовий стіл і
крісло. Основним робочим положенням є
положення сидячи. Робоче місце для
виконання робіт у положенні сидячи
організується

відповідно

до

ГОСТ

12.2.032-78 (Рис. 5.2.6.1).

Рис. 5.2.6.1. Зони досяжності
рук в горизонтальній площині

а – зона максимальної досяжності;
б – зона досяжності пальців при витягнутій руці;
в – зона легкої досяжності долоні;
г – оптимальний простір для грубої ручної роботи;
д – оптимальний простір для тонкої ручної роботи.

Розглянемо оптимальне розміщення предметів праці і документації в
зонах досяжності рук:
ДИСПЛЕЙ розміщається в зоні а (у центрі);
КЛАВІАТУРА – у зоні г / д;
СИСТЕМНИЙ БЛОК розміщається в зоні б (зліва);
ПРИНТЕР знаходиться в зоні а (праворуч);
ДОКУМЕНТАЦІЯ:
o

в зоні легкої досяжності долоні – в (ліворуч) – література і

документація, необхідна при роботі;
o

у

висувних

ящиках

столу – література, якою не постійно.
Параметри
вибираються

робочого

місця

відповідно

до

антропометричними характеристиками.
При

використанні

розрахунках
максимальних

цих

варто

даних

виходити

у
з

антропометричних

характеристик.
Рис. 5.2.6.2. Оптимальні метричні
параметри робочого місця (мм)

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях
Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 0.004.33-99). Одними з основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та
організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дій виробничого
персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації (НС), а також визначення
основних заходів з пожежної безпеки (ПБ).

7.3.1. Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення НС
У разі виявлення НС працівник повинен:
– негайно повідомити про це засобами зв‟язку Державної пожежної
охорони орган МНС та вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце
виникнення НС, наявність людей, а також своє прізвище;
– повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону
підприємства;
– організувати оповіщення людей про НС;
– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей;
– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних
засобів.
Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про
виникнення НС, повинні :
– перевірити, чи викликано підрозділи МНС та Державної пожежної
охорони;
– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
– у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх
рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть
участь у ліквідації НС;
– перевірити здійснення оповіщення людей про НС;
– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть
участь у ліквідації наслідків НС;
– організувати

зустріч підрозділів МНС та Державної пожежної

охорони, надати їм допомогу у локалізації та ліквідації наслідків НС.
Після прибуття підрозділів МНС та Державної пожежної охорони
повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла
НС.

7.3.2. Вимоги до організації ефективної роботи системи оповіщення
виробничого персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації
Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується
встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу.
Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, здійснюється
відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009.
Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО
визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі.
Пожежна безпека об‟єктів будівництва».
При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необхідно
поділяти на зони оповіщування з урахуванням об‟ємно-планувальних рішень
будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також з
урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН
В.1.1-7-2002.
Розміри зон оповіщування, черговість оповіщування та час початку
оповіщування людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов
забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.
Оповіщування про НС та управління евакуацією людей здійснюється
одним з наступних способів або їх комбінацією:
- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі
приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;
- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації,
напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;
-

трансляцією

спеціально

розроблених

текстів,

спрямованих

на

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;
- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO
6309;
- ввімкненням евакуаційних знаків «Вихід»;
- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків
напрямку евакуації;

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;
-

зв‟язком

оперативного

(чергового)

персоналу

СО

(диспетчера

пожежного поста) із зонами оповіщування.
Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про НС, який
формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння.
Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера
пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що
забезпечує надійну роботу СО у разі виникнення будь-якої НС.
Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо повідомлень для
виробничого персоналу у такій послідовності:
I (найвищий) – повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО у
разі виникнення будь-якої НС;
II – повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються
автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом
оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);
III – службові повідомлення, що не стосуються організації та управління
евакуацією людей.
У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають різні
пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні автоматично
блокуватись.
СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовленнєві
повідомлення в різні зони оповіщування.
Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно можливість прямої
трансляції мовленнєвого оповіщування та керівних команд через мікрофон для
оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних
умов евакуації виробничого персоналу.
В разі виникнення НС у багатоповерхових виробничих будівлях, СО
повинна діяти у такій послідовності:
- в першу чергу, здійснюється оповіщування людей про НС на поверсі, де
виникла НС;

- потім оповіщування людей про НС на поверхах, що розташовані вище
поверху, де виникла НС;
- в останню чергу, оповіщування людей про НС на поверхах, що
розташовані нижче поверху, де виникла НС.
Затримку часу оповіщування про НС для різних поверхів будинку
необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах
евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004.
У багатоповерхових виробничих будівлях, які поділені на протипожежні
відсіки

по

вертикалі,

СО

повинна

вмикатися

одразу

для

всього

протипожежного відсіку, де виникла НС. Затримку часу оповіщування про НС
для інших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід передбачати з
урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації відповідно до вимог
додатка 2 згідно ГОСТ 12.1.004.
Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допомогою
світлових

та/або звукових оповіщувачів – обладнуються всі виробничі

приміщення.
СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщування про НС, не
пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС.
Сигнал привертання уваги та сигнал оповіщування про НС, повинен
відрізнятися від сигналів іншого призначення.

7.3.3 Пожежна безпека
Приміщення, в якому розроблялися алгоритми та структура ПЗ, за небезпекою
виникнення пожежі відповідно до ОНТП 24-86 (НАПББ 07.005-86) належить до
категорії В (пожежонебезпечні – в ньому наявні легкозаймисті речовини,
зокрема папір, дерево). За ступенем вогнестійкості дане приміщення можна
віднести до важкого, що можуть продовжувати горіти тільки при постійному
впливі джерела запалення.
Основними причинами пожежі в приміщенні можуть бути недотримання
правил

пожежної

безпеки,

їх

порушення,

неправильне

використання

електроприладів, несправність електричної проводки або електроприладів, а
також куріння в не відведених місцях.
Протипожежний режим на об‟єкті дотримується. Щороку всі працівники
проходять протипожежний інструктаж. Кожен працівник ознайомлюється з
правилами техніки безпеки при виникненні пожежі, з правилами евакуації, з
використанням вогнегасників та інших засобів вогнегасіння. Усе це фіксується
в журналі інструктажу підписами службовців.
Наявні шляхи евакуації забезпечують безпечну евакуацію людей і
відповідає вимогам розділу „Евакуація людей з приміщень і будівель”. Для
евакуації людей з будівлі є „План евакуації людей та матеріальних цінностей
при виникненні пожежі”. Плани евакуації вивішені на кожному поверсі (рис.
5.3.1). Мінімальний час евакуації з приміщення не перевищує допустиме
значення (1,25 хв.) згідно СниП 2.01.02-85, СниП 2.09.02-85 та ДНВ 1.1-072002.
На поверсі, де розташоване виробниче приміщення, біля обох сходів є по
одному вуглекислотному вогнегаснику (тип вогнегасників обрано згідно з
ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77) та сповіщувачу пожежному ручному. Всі
електронагрівальні прилади експлуатуються на підставі письмового дозволу на
їх застосування.
Приміщення обладнано автоматичною системою пожежної сигналізації,
яка відповідає вимогам ДНБВ 2-5-13-98
Для куріння на кожному поверсі обладнані спеціальні місця, розташовані
в туалеті.
Відділ

телефонізовано,

в

кожному

кабінеті

пожежогасіння і зв‟язку перебувають у справному стані.

є

телефон.

Засоби

Рис. 5.3.1. План евакуації з приміщення у разі виникнення НС (пожежі).
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ДОДАТОК А
Лістинг програми для алгоритму усунення реверберації
tawfAlgorithm.m
function [x_hat,G] = tawfAlgorithm(a, Rt, T, Y)

tawfConstants;

% Reverb model parameters
N = round(T*fs/frameLen);
if N==0
N=1;
end
delta = 3 * log(10) / Rt;

% Dereveberation algorithm
Pyy = tawfEstimatePSD(Y, a);
Prr = tawfEstimateReverbPower(1*exp(-2*delta*T), Pyy, N);

% Calculate gain coefficients and threshold (Eqn 7.)
G = sqrt((Pyy - Prr)./Pyy);
G(G < thr) = thr;
G(isnan(G)) = thr;

% for i = 1:frameLen
%

G(i,:) = smooth(G(i,:))';

% end

% Apply gain to STFT to scale out reverb power
W = (G .* Y);

% Reconstruct Dereveberated Signal
x_hat = tawfInverseSTFT(W, winFunc); % IFFT & Overlap Add

end

tawfEstimatePSD.m
function [estPSD] = tawfEstimatePSD(signalSTFT, weight)
%tawfEstimatePSD Estimation of the PSD of a supplied signalSTFT
% Estimates the PSD of the input STFT using Eqn (8) from Shi & Ma.
% Uses a running average the weights previous frame powers using the
% scaling factor specified by 'weight'

estPSD = zeros(size(signalSTFT));
%scf = (1/2/pi/size(signalSTFT,1));
estPSD(:,1) = abs(signalSTFT(:,1)).^2;
for ii = 2:size(estPSD,2)
estPSD(:,ii) = weight * estPSD(:,ii-1) + (1-weight) * abs(signalSTFT(:,ii)).^2;
end

end

tawfEstimateReverbPower.m

function [reverbPower] = tawfEstimateReverbPower(reverbModel, signalPSD, N)
%UNTITLED4 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here

reverbPower = zeros(size(signalPSD));
reverbPower(:,N+1:end) = reverbModel * signalPSD(:,1:end-N);

end

tawfSTFT.m
function [Y] = tawfSTFT(y, frameLen, overlapLen, window)
%UNTITLED6 Summary of this function goes here
% Buffer data, apply window and compute the fft

yb = buffer(y,frameLen,overlapLen,'nodelay');
winFunc = repmat(window,1,size(yb,2));
yb = yb .* winFunc;
Y = fft(yb);

end

tawfInverseSTFT.m
function [x_hat] = tawfInverseSTFT(W, winFunc)
%UNTITLED3 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here

xb_hat = ifft(W);
invWinFunct = repmat(1./winFunc,1,size(xb_hat,2));
xb_hat = xb_hat .* invWinFunct;

m = size(xb_hat,1);
n = size(xb_hat,2);

%% Overlap-add helpers - assumes 50% overlap

% TODO: odd number m
upperMat = xb_hat(1:m/2,:);

lowerMat = xb_hat(m/2+1:end,:);

leftCol = [upperMat(:); zeros(m/2,1)];
leftCol(1:m/2) = 2 * leftCol(1:m/2);
rightCol = [zeros(m/2,1); lowerMat(:)];
rightCol(end-m/2:end) = 2 * rightCol(end-m/2:end);

x_hat = mean([leftCol,rightCol],2);

end

tawfGetMSE.m

function mse = tawfGetMSE(x,x_hat)

mse = mean((x-x_hat).^2);

end

tawfGenerateRIR.m
function [h] = tawfGenerateRIR(fs, mic, n, r, rm, src)
%RIR Room Impulse Response.
% [h] = RIR(FS, MIC, N, R, RM, SRC) performs a room impulse
%

response calculation by means of the mirror image method.

%
%

FS = sample rate.

%

MIC = row vector giving the x,y,z coordinates of

%

the microphone.

%

N = The program will account for (2*N+1)3 virtual sources

%

R = reflection coefficient for the walls, in general -1<R<1.

%

RM = row vector giving the dimensions of the room.

%

SRC = row vector giving the x,y,z coordinates of

%

the sound source.

% EXAMPLE:
%
%

>>fs=44100;

%

>>mic=[19 18 1.6];

%

>>n=12;

%

>>r=0.3;

%

>>rm=[20 19 21];

%

>>src=[5 2 1];

%

>>h=rir(fs, mic, n, r, rm, src);

nn=-n:1:n;

% Index for the sequence

rms=nn+0.5-0.5*(-1).^nn;
srcs=(-1).^(nn);

% Part of equations 2,3,& 4
% part of equations 2,3,& 4

xi=srcs*src(1)+rms*rm(1)-mic(1);

% Equation 2

yj=srcs*src(2)+rms*rm(2)-mic(2);

% Equation 3

zk=srcs*src(3)+rms*rm(3)-mic(3);

% Equation 4

[i,j,k]=meshgrid(xi,yj,zk);

% convert vectors to 3D matrices

d=sqrt(i.^2+j.^2+k.^2);

% Equation 5

time=round(fs*d/343)+1;

% Similar to Equation 6

[e,f,g]=meshgrid(nn, nn, nn);

% convert vectors to 3D matrices

c=r.^(abs(e)+abs(f)+abs(g));

% Equation 9

e=c./d;

% Equivalent to Equation 10

h=full(sparse(time(:),1,e(:)));
h=h/max(abs(h));

% Equivalent to equation 11
% Scale output

ДОДАТОК Б
Лістинг програми для генерації штучної реверберації.
delaynetwork.m

%fs=44100;
gain=0.97;
% Create an impulse
x = zeros(1,1*fs); x(1) = 1;
[x,fs]=wavread('mssp1.wav');
y = zeros(1,fs);
b = [1 1 1 1];
c = [0.8 0.8 0.8 0.8];
% Feedback matrix
a(1,:)=[0 1 1 0];
a(2,:)=[-1 0 0 -1];
a(3,:)=[1 0 0 -1];
a(4,:)=[0 1 -1 0];
a2=a*(1/sqrt(2)) * gain;
% Delay lines, use prime numbers
m=[149 211 263 293]';
z1=zeros(1,max(max(m)));
z2=zeros(1,max(max(m)));
z3=zeros(1,max(max(m)));
z4=zeros(1,max(max(m)));
for n = 1:length(y)
tmp = [z1(m(1)) z2(m(2)) z3(m(3)) z4(m(4))];

y(n) = x(n) + c(1)*z1(m(1)) + c(2)*z2(m(2)) ...
+ c(3)*z3(m(3)) + c(4)*z4(m(4));
z1 = [(x(n)*b(1) + tmp*a2(1,:)') z1(1:length(z1)-1)];
z2 = [(x(n)*b(2) + tmp*a2(2,:)') z2(1:length(z2)-1)];
z3 = [(x(n)*b(3) + tmp*a2(3,:)') z3(1:length(z3)-1)];
z4 = [(x(n)*b(4) + tmp*a2(4,:)') z4(1:length(z4)-1)];
end
plot(y)
grid on;
figure(2);
y = spectrogram(y, 16);
imagesc(abs(y))

schroeder1.m
%A proposed natural sounding reveberator
a1=0.6;
a2=0.4;
a3=0.2;
a4=0.1;
a5=0.8;
a6=0.8;
a7=0.8;
R1=2000;
R2=4000;
R3=1000;
R4=500;
R5=2000;

R6=2000;
d = zeros(1,1*60000); d(1) = 1;
%[d,r]=wavread('mssp1.wav');
num1=[0,zeros(1,R1-1),1];
den1=[1,zeros(1,R1-1),-a1];
d1=filter(num1,den1,d);
num2=[0,zeros(1,R2-1),1];
den2=[1,zeros(1,R2-1),-a2];
d2=filter(num2,den2,d);
num3=[0,zeros(1,R3-1),1];
den3=[1,zeros(1,R3-1),-a3];
d3=filter(num3,den3,d);
num4=[0,zeros(1,R4-1),1];
den4=[1,zeros(1,R4-1),-a4];
d4=filter(num4,den4,d);
dIIR=d1+d2+d3+d4;
num5=[a5,zeros(1,R5-1),1];
den5=[1,zeros(1,R5-1),a5];
dALL1=filter(num5,den5,dIIR);
num5=[a6,zeros(1,R6-1),1];
den5=[1,zeros(1,R6-1),a6];
dALL2=filter(num5,den5,dALL1);
dTOTAL=d+a7*dALL2;
%soundsc(dTOTAL,r);
x=d;
[outcomb1,b1,a1] = lpcomb(x,0.6,0.7,0.1);
[outcomb2,b2,a2] = lpcomb(x,0.6,0.6,0.2);
[outcomb3,b3,a3] = lpcomb(x,0.6,0.5,0.3);
[outcomb4,b4,a4] = lpcomb(x,0.6,0.4,0.4);
[outcomb5,b5,a5] = lpcomb(x,0.6,0.3,0.5);

[outcomb6,b6,a6] = lpcomb(x,0.6,0.2,0.6);

% sum the ouptut of the 4 comb filters
apinput = outcomb1 + outcomb2 + outcomb3 + outcomb4 + outcomb5 + outcomb6;

%find the combined filter coefficients of the the comb filters
[b,a]=parallelcoefficients(b1,a1,b2,a2);
[b,a]=parallelcoefficients(b,a,b3,a3);
[b,a]=parallelcoefficients(b,a,b4,a4);
[b,a]=parallelcoefficients(b,a,b5,a5);
[b,a]=parallelcoefficients(b,a,b6,a6);

% send the output of the comb filters to the allpass filter
[y,b7,a7] = allpass(apinput,ag,ad);

%find the combined filter coefficients of the the comb filters in series with the allpass
filters
[b,a]=seriescoefficients(b,a,b7,a7);

% add the scaled direct signal
y = y + k*x;

% normalize the output signal
y = y/max(y);

plot(y)
grid on

