
     

  

  
هاي فعال براي کاهش نویز  هاي پایین، استفاده از روش هاي صوتی در فرکانس هاي غیرفعال و عایق به دلیل عدم مؤثر بودن روش - چکیده

 نویز ،ها سازي براي انجام شبیه .شود هاي عصبی انجام می  با استفاده از شبکه صوتینویزدر این مقاله کنترل و کاهش فعال  .است هپیشنهاد شد
هاي کاهش نویز  هاي داده براي تحلیل روش هاي قبلی از نویزهاي موجود در پایگاه در روش .گیرد قرار می استفاده  موردشده سازي صوتی مدل
سازي نویز صوتی امکان تغییر  مدل .شده منحصر به بانک داده بود نترل نویز طراحیدر نتیجه، اعتبار نتایج سیستم ک. کردند استفاده می

 عصبی ي شبکه .هاي مختلفی از نویز را به سیستم کنترل نویز اعمال کرد توان نمونه دهد و می پارامترهاي نویز را در اختیار کاربر قرار می
ي عصبی را آموزش   مختلف، شبکههاي فرکانسیر این راستا، با اعمال نویزهایی با باندد .باشد  میBP پیشرو با الگوریتم ي شده یک شبکه استفاده

 صوتی ویزي عصبی پیشرو را در کاهش ن توانایی شبکهها  سازي  نتایج شبیه.گیرد میجدید مورد بررسی قرار داده و عملکرد آن به ازاء نویزهاي 
ي چگالی طیف  محدودهشده در   چگالی طیف توان نویزهاي جدید وارد قرار گرفتنشود که همچنین مشاهده می .دده شده نشان می سازي مدل
  .شود در کاهش نویز میبکه  ش خوبعملکردمنجربه شده براي آموزش،  نویز استفاده توان

  سازي نویز صوتی ي عصبی پیشرو، کنترل فعال نویز، مدل شبکه -کلید واژه
 

 مقدمه -1

ایش جمعیـت، نـویز   با پیـشرفت روزافـزون تکنولـوژي و افـز         
هـا بـا آن روبـرو     محـیط ی است که در اکثر صوتی یکی از مشکالت   

هاي صوتی، مـدت   هاي غیرفعال یا جاذب استفاده از روش   .هستیم
حل موجود براي کاهش نویز صوتی       زمان زیادي به عنوان تنها راه     

به دلیل پرهزینه بودن، نیاز به حجم زیاد عایق و عـدم مـوثر              . بود
هــاي پــایین، اســتفاده از  ي غیرفعــال در فرکــانسهــا بـودن روش 

   .]1 [هاي فعال براي کنترل نویز پیشنهاد شد روش
هاي فعال حذف نویز، نویز صوتی موجود در محـیط           در روش 

 درجـه  180اي برابـر و   با تولید یک سیگنال نویز دیگـر بـا دامنـه         
در حقیقـت بـا    . رود اختالف فاز نسبت به نویز اصـلی از بـین مـی           

جام شـده   د سیگنالی جدید عمل تداخل یا همان جمع آثار ان         تولی
هـاي زیـادي در    امـروزه گـروه    .]2 [ودر و نویز اصـلی از بـین مـی        

 در کشورهاي (Active Noise Control) ي کنترل فعال نویز زمینه
هـا،   نـویز فـن   کـاهش   . مختلف جهـان در حـال فعالیـت هـستند         

ي هـوا،    هـاي تهویـه    هـا، لولـه    ترانسفورماتورها، کمپرسورها، پمپ  
 کابین هواپیمـا   ونویز درون اتومبیل کاهش  کننده،   هاي خنک  لوله

  .]3  و2 [باشند تعدادي از کاربردهاي کنترل فعال نویز می. . . و 
ي فعــال نـویز متــشکل از یــک   کننــده طراحـی یــک کنتـرل  

 در Paul Luegمیکروفون و یک بلندگو بـراي اولـین بـار توسـط     
ــال  ــد 1936سـ  May و Olson ،1953ر ســـال  د. مطـــرح شـ

الگوریتمی را تحت عنوان الگوریتم فیدبک براي کنترل فعال نـویز   
، مطالعات و  1950ي   با وجود مطالعات فراوان در دهه     . ارائه کردند 

عـدم وجـود    . آمیـز نبـود    تحقیقات عملی در این زمینـه موفقیـت       
 کنتـرل  هـاي  سازي عملی سیـستم   امکانات و تکنولوژي الزم پیاده    

هـاي پـردازش     ي تکنیـک   با توسعه . ل نویز را به تأخیر انداخت     فعا
سـازي   ، امکـان پیـاده    1970ي   هاي گسسته در اوایل دهه     سیگنال

هـاي   طراحـی . هاي کنتـرل فعـال نـویز مهیـا شـد           عملی سیستم 
هاي کنترل فعال نویز براي اولین بار در سال          دیجیتال در سیستم  

  .]4 [ مورد استفاده قرار گرفتند1975
ها براي کنترل فعال نـویز، اسـتفاده از    ترین روش ی از رایج یک

در این روش ضـرایب فیلتـر       . باشد  می IIR و   FIRفیلترهاي وفقی   
تنظـیم  ) LMS( مربعات خطـا      میانگین بر اساس الگوریتم حداقل   

ایین ها در حذف نویزهاي فرکانس پـ       اگرچه این سیستم  . شوند می
به عنـوان  . ندایبی نیز دارکنند ولی مع و باند باریک خوب عمل می  

  سازي شده  نویز صوتی مدلکنترل فعالي عصبی پیشرو در  عملکرد شبکه

 3حسین پورقاسم و 2نسب مهدويهمایون ، 1مهرشاد سلماسی
 Mehrshad_Salmasi@yahoo.com، آباد  نجف اسالمی واحد، دانشگاه آزاددانشکده برق 1

 Mahdavinasab@iaun.ac.ir، آباد   نجف اسالمی واحددانشکده برق، دانشگاه آزاد 2
  h_pourghasem@iaun.ac.ir، آباد   نجف اسالمی واحددانشکده برق، دانشگاه آزاد 3
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 در مقابل نویزهاي باند گسترده خـوب عمـل     FIRمثال فیلترهاي   
 نیز ممکن است در حین فرآیند تنظیم        IIRکنند و فیلترهاي     نمی

در شـرایطی  شود  نشان داده می] 5[در  .]1 [ضرایب ناپایدار شوند 
که کانـال، بلنـدگو و میکروفـون رفتـار غیرخطـی از خـود نـشان          

هـاي عـصبی عملکـرد بهتـري را در کـاهش نـویز           شبکه دهند می
هـاي   تـاکنون از شـبکه   .دهند نسبت به فیلترهاي وفقی نتیجه می  

هاي آموزشی مختلفی براي کنتـرل فعـال نـویز           عصبی و الگوریتم  
هـاي   به عنوان مثال این کار با استفاده از شبکه. است استفاده شده 

MLP ،RBF8و  7، 6 [است  و بازگشتی انجام شده[.  
یـک   بـا اسـتفاده از       ن مقاله کنترل فعـال نـویز صـوتی        در ای 

بــراي انجــام . شــود انجــام مــیي عــصبی پیــشرو دو الیــه  شــبکه
 موجـود در   صـوتی  بـه جـاي اسـتفاده از نویزهـاي         ،ها سازي شبیه
. شـود  شده اسـتفاده مـی     سازي مدلهاي داده، از نویز صوتی       پایگاه
مترهاي نـویز را در اختیـار     سازي نویز صوتی امکان تغییر پارا      مدل
ـ      ،در ایـن راسـتا    . دهد  قرار می  کاربر ا بانـدهاي    نویزهـاي صـوتی ب

ي  و از آنها بـراي آمـوزش و تـست شـبکه       فرکانسی مختلف تولید    
ي  شـبکه توانـایی   هـا    سـازي  نتـایج شـبیه    .شود عصبی استفاده می  

ي  که باند فرکانسی آنها در محدوده      ییعصبی را در کاهش نویزها    
 نـشان    اسـت را   شـده بـراي آمـوزش      نـویز اسـتفاده   کانسی  باند فر 

   .دهد می
هاي سیستم کنترل فعال نویز و در بخش    ساختار 2در بخش   

سـاختار  . شـود  مـی  سـازي نـویز صـوتی شـرح داده      ي مدل   نحوه 3
و  4ي آمـوزش آن در بخـش    شده و نحـوه  ي عصبی استفاده   شبکه
 6در بخـش     .شـود  می بیان   5 بخش    در شده هاي انجام  سازي شبیه
  .شود هاي حاصل ارائه می گیري نتیجه

   سیستم کنترل فعال نویزساختارهاي -2
سـاختارهاي پیـشرو،   هاي کنترل فعال نویز بر اساس        سیستم

سیـستم  . سـازي هـستند    و یا ترکیبی از هر دو قابل پیاده       فیدبک  
پهـن   ي باند   دو دسته   به (feed-forward)  نویز پیشرو   فعال کنترل
 سیـستم کنتـرل فعـال       در .]2 [شـود  بندي می  تهباریک دس  و باند 

 با استفاده از میکروفون یا سنسورهاي غیرآکوسـتیکی         نویز پیشرو 
، شوند هاي مرجع از منابع نویز دریافت می       مانند تاکومتر، سیگنال  

هـاي مرجـع در سیـستم کنتـرل فعـال نـویز              که سیگنال  حالی در
رهاي عملکــرد ســاختا] 9[در . باشــند فیــدبک در دســترس نمــی

مختلف سیستم کنترل فعال نویز در کـاهش نـویز صـوتی مـورد               
هاي  سیستم به ترتیب 2 و  1هاي   در شکل . است گرفته مقایسه قرار 

  .است  نشان داده شدهکنترل فعال نویز پیشرو و فیدبک

 

d(n) 

بلندگوي 
 کننده حذف

 نویز اولیه

e(n) 

y(n) 

x(n) میکروفون  میکروفون خطا
 مرجع

 

منبع نویز 

کنترل فعال 
  نویز 

   پیشرو سیستم کنترل فعال نویزساختار: 1شکل 
  

 نویز اولیه 
d(n) 

y(n) e(n) 

بلندگوي 
 میکروفون خطا کننده حذف

منبع نویز 
 

کنترل فعال 
  نویز 

   فیدبک سیستم کنترل فعال نویزساختار: 2شکل 
  

 نویز فیدبک مورد اسـتفاده   فعال این مقاله سیستم کنترل   در
موجـود   )d(n)(  نـویز اولیـه    ،سیـستم فیـدبک    در. گیـرد  قرار مـی  

سـیگنال  تخمـین     در این سیستم،    هدف اصلی  ، بنابراین باشد نمی
d(n)     ي   بلـوك دیـاگرام اولیـه   . اسـت  طـا  خ سـیگنال  با استفاده از

ــویز ف  ــال ن ــرل فع ــستم کنت ــکل  سی ــدبک در ش ــش3ی ان داده  ن
  .است شده
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   فیدبکسیستم کنترل فعال نویزبلوك دیاگرام : 3شکل 

  

 امین نمونه از سـیگنال خطـا،        n بیانگر   e(n)در دیاگرام فوق    
d(n)   بیانگر n      امین نمونـه از منبـع نـویز و y(n)  سـیگنال   بیـانگر

تـابع  ي   دهنـده   نـشان  W(z)همچنـین   . باشد  می شده ثانویه تولید 
عبـور  مـسیر   ( ثانویه    تابع انتقال مسیر   S(z) و   هکنند انتقال کنترل 

بـا توجـه بـه بلـوك         .باشـد   مـی  )سیگنال از بلندگو تا میکروفـون     
توان بر حسب سیگنال خطـا بـه    ، نویز منبع را می 3دیاگرام شکل   

  دست آورد،
  

)1(                                    )()()()( zSzYzEzD   
  

ˆ)(توان به صـورت    ا می تابع انتقال مسیر ثانویه ر     zS   تخمـین 
  توان تخمینی از نویز منبع را استخراج کرد، می در نتیجه .زد

  

)2(                            )()(ˆ)()(ˆ)( zYzSzEzDzX   
  

 دست آمـده، بـه عنـوان سـیگنال مرجـع            به x(n)از سیگنال   
تم کنتـرل    بلوك دیاگرام نهایی سیس    4در شکل   . شود استفاده می 

  .است ال نویز فیدبک نشان داده شدهفع
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   فیدبکسیستم کنترل فعال نویزبلوك دیاگرام نهایی : 4شکل 

  

  ،شود  مشاهده می4ك دیاگرام شکل با توجه به بلو
  

)3                           (





1

0
)(ˆ)()(ˆ)(

M

m
m mnysnendnx  

  

)4                                          (
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0
)()()(

L

l
l lnxnwny  

  

ˆ)(که در روابط فوق،  ms و m = 0, 1, ..., M-1 براي تخمین 
 بیـانگر  l = 0, 1, ..., L-1 و wl(n). شـود  مسیر ثانویه استفاده مـی 

باشـد کـه ایـن ضـرایب بـا           مـی ) FIR) W(z)ضرایب فیلتر وفقی    
  شوند،  تنظیم میFXLMSاستفاده از الگوریتم 

  

)5      (                         )()()()1( lelnxnwnw ll    
  

ــدازهµکــه در آن   ســیگنال nx)( و (step size) ي گــام  ان
  باشد، شده می مرجع فیلتر

  

)6                                            (





1

0
)(ˆ)(

M

m
m mnxsnx  

  

کـه   صـورتی  در شـود  مشاهده می ) 2(و  ) 1(با توجه به روابط     
)()(ˆ zSzS  باشد آنگاه x(n) = d(n) در ایـن صـورت   . شـود   مـی

سیستم کنترل فعال نویز فیدبک به سیستم کنترل پیشرو تبدیل          
ي گام را کوچـک و تـابع انتقـال      اگر در روابط فوق اندازه     .شود می

 مسیر ثانویه را به صورت تأخیر زمانی       zzS ض کنـیم،    فـر  )(
ــا یــک سیــستم    ــویز فیــدبک معــادل ب سیــستم کنتــرل فعــال ن

یـک    بلوك دیـاگرام   5در شکل   . شود ي وفقی می   کننده بینی پیش
بینــی  ي پــیش  کــه وظیفــهفقــیي و کننــده بینــی پــیش سیــستم

  .است  نشان داده شدههاي نویز را به عهده دارد نمونه
ي  بکهجاي استفاده از فیلتر وفقـی از یـک شـ    در این مقاله به  

 اسـتفاده  هـاي نـویز   بینـی نمونـه    براي پـیش  الیه عصبی پیشرو دو  
در . شـود  مـی   ساختار شبکه توضیح داده    4است که در بخش      شده
)(1شده  هاي انجام سازي شبیه  zzSشود می  در نظر گرفته.  
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  ي وفقی کننده بینی  پیشفیدبک به عنوانسیستم بلوك دیاگرام : 5شکل 

  زي نویز صوتیسا مدل -3
سـازي نـویز     در این مقاله کنترل فعال نویز بـر اسـاس مـدل           

هاي قبلـی از نویزهـاي موجـود در          در روش . شود انجام می صوتی  
هـاي کـاهش نـویز اسـتفاده        هـاي داده بـراي تحلیـل روش        پایگاه

در مواردي نیز، نویز صوتی به صورت عملـی از محـیط            . کردند می
ر طراحی سیستم کنترل نـویز      شد و سپس د    دریافت و ذخیره می   

در نتیجـه، اعتبـار نتـایج سیـستم کنتـرل نـویز             . رفـت  به کار می  
  .آوري نویز بود شده منحصر به بانک داده یا محیط جمع طراحی

 ویز صوتی ایـن اسـت کـه در ایـن حالـت            سازي ن  مزیت مدل 
هاي مختلفی از  توان نمونه پارامترهاي نویز در اختیار ما بوده و می       

بـراي نیـل   .  را به سیستم کنترل فعال نویز اعمال کرد        نویز صوتی 
  .به این هدف الزم است نویز صوتی به نحو مناسبی مدل شود

ها براي تولید نویز، تولید نویز سفید        یکی از معمولترین روش   
استفاده از نویز سفید گوسی به عنـوان مـدلی بـراي           . گوسی است 

ه نـویز صـوتی   علت این امر آن است ک     . نویز صوتی مناسب نیست   
که نویز سفید    گیرد، در حالی   هاي صوتی را در بر می      فقط فرکانس 
نویز صوتی در طبیعت یک نویز      . گیرد ها را در بر می     تمام فرکانس 
هاي نویز سفید مستقل از یکدیگر هـستند، در     نمونه. سفید نیست 

بـراي   .هاي نویز صوتی با یکـدیگر وابـستگی دارنـد          که نمونه  حالی
تبـدیل   نویز سفید را به نویز رنگی        توان میویز صوتی   سازي ن  مدل
 تبدیل نویز سفید به نویز رنگی باعث ایجاد همبستگی بـین            .نمود
براي تولید نویز رنگی به ترتیب زیر عمـل     .شود هاي نویز می   نمونه

  ].10 [کنیم می
  تولید یک دنباله از متغیرهاي تصادفی مـستقل بـا توزیـع         -
  ي گوسی دامنه

  IIR یک فیلتر   طراحی-
  شده شده از فیلتر طراحی ي تولید   عبور دادن دنباله-

ي گوســی  در خروجـی فیلتــر، نــویز رنگــی بــا توزیــع دامنــه 
تـوان بـه عنـوان        حال از نویز رنگی حاصـل مـی        .شود مشاهده می 

2605



     

بـا تغییـر پارامترهـاي فیلتـر     . مدلی براي نویز صوتی استفاده کرد  
هاي  روش. ویز رنگی را تغییر داد  توان پارامترهاي ن   شده می  طراحی

مختلفی براي طراحی فیلتر به منظـور رنگـی کـردن نـویز وجـود           
 2شـف نـوع       بـا سـاختار چبـی      IIR از فیلتـر     ،در این مقالـه   . دارد

 در بانـد عبـور   2شـف نـوع      فیلترهـاي چبـی   . اسـت  استفاده شـده  
  . هاي مساوي هستند یکنواخت و در باند توقف نیز داراي ریپل

  ي عصبی طراحی شبکه ي نحوه -4
 نمونـه را بـه عنـوان ورودي         Nي عصبی    در این مقاله، شبکه   

 ام N+1ي   نمونه، نمونهNدریافت کرده و سپس با استفاده از این         
ي   خروجـی شـبکه   ،بینی شـده   ي پیش  نمونه. کند بینی می  را پیش 

باشد و بلندگو از این نمونه براي حـذف نـویز اسـتفاده              عصبی می 
   .کند می

شـود یـک     ي عصبی که براي این منظور اسـتفاده مـی          شبکه
ي اول  تـابع فعالیـت الیـه    . باشد ي عصبی پیشرو دو الیه می      شبکه

. باشـد  ي دوم خطـی مـی      سیگموید دو طرفه و تابع فعالیـت الیـه        
هــاي  ي عـصبی بــه صـورت ورودي   هـاي شــبکه  همچنـین ورودي 

 سـاختار  6در شـکل  . باشـند   می(Tapped Delay Line) تأخیري
  .است شده نشان داده شده ي استفادهها ي عصبی و ورودي بکهش

  

 

  
  شده  استفادههاي ي عصبی و ورودي  ساختار شبکه:6شکل 

  

، شبکه را با استفاده از الگوریتم   ها پس از انتخاب تعداد نورون    
Back Propagation ــی  Levenberg-Marquardt و روش آموزش

از نـویز صـوتی     ي عـصبی     براي آمـوزش شـبکه     .دهیم آموزش می 
به دلیـل آنکـه خروجـی شـبکه        . شود سازي شده استفاده می    مدل
ي خروجی شبکه داراي یـک       دهد، الیه  ي بعدي را نشان می     نمونه

شـده و تبـدیل      با عبور نویز سفید از فیلتر طراحی      . باشد نورون می 
. شـود  ها ایجاد می   آن به نویز رنگی، مقداري همبستگی بین نمونه       

هـاي ورودي،   اسـتفاده از وابـستگی بـین نمونـه      ي عصبی با     شبکه
هــا بــراي  یکــی از روش. کنــد بینــی مــی ي بعــدي را پــیش نمونــه
هاي مختلـف، رسـم پاسـخ     دادن میزان همبستگی بین نمونه  نشان
 ي عصبی  هاي شبکه  وروديتعداد  . شده است  ي فیلتر طراحی   ضربه

  . شود ي فیلتر تعیین می بر اساس پاسخ ضربه

  ها سازي شبیه -5
صـوتی،   سـازي نـویز    شده شـامل مـدل     هاي انجام  سازي شبیه

 و بررسـی   شـده  ي عصبی با نویزهـاي مـدل        تست شبکه  وآموزش  
 ي عصبی  تأثیر کاهش پهناي باند نویز در آموزش و عملکرد شبکه         

  .باشد می

  سازي نویز صوتی مدل -5-1
 هـا ابتـدا یـک نـویز صـوتی بـا بانـد        سـازي  براي انجام شـبیه   

براي این منظور پـس     . کنیم سازي می  مدل را   kHz 5-0 فرکانسی
 نمونــه نــویز ســفید گوســی، آن را از یــک فیلتــر 2000 از تولیــد

در فیلتـر  . دهیم  عبور می2شف نوع   با ساختار چبیIIRگذر   پایین
 و  dB50، میزان تـضعیف برابـر       9ي فیلتر برابر     شده درجه  طراحی

 علـت   .اسـت   در نظر گرفته شـده     kHz 6فرکانس قطع فیلتر برابر     
 بـه عنـوان فرکـانس قطـع فیلتـر ایـن اسـت کـه                kHz 6انتخاب  

ي فیلتـــر  دامنــه  ،kHz 5-0  فرکانـــسیخـــواهیم در بانــد  مــی 
   .شده مسطح باشد طراحی

گـذر، نـویز رنگـی بـه        پس از عبور نویز سفید از فیلتر پـایین        
 یز رنگی حاصـل  چگالی طیف توان نو    7آید که در شکل      دست می 

شـود نـویز رنگـی       که مشاهده می  طور   نهما. است نشان داده شده  
 kHz 5-0ي فرکانسی   بیشترین انرژي خود را در بازه     آمده دست به

 که مـدلی از نـویز صـوتی        توان از نویز رنگی حاصل     حال می . دارد
ــی ــبکه  م ــوزش ش ــراي آم ــد ب ــر  باش ــتفاده ک ــصبی اس در  .دي ع
 kHz 20بـرداري برابـر    شده فرکـانس نمونـه    هاي انجام  سازي شبیه

  .است خاب شدهانت
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   چگالی طیف توان نویز رنگی:7شکل 

  ي آموزش آن ي عصبی و نحوه ساختار شبکه -5-2
هـاي شـبکه    ورودي  تعدادشد براي تعیین  طور که گفته   همان

ي   پاسخ ضـربه 8در شکل  . شود میي فیلتر استفاده     از پاسخ ضربه  
  .است  نشان داده شدهkHz 6شده با فرکانس قطع  فیلتر طراحی
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  kHz 6 شده با فرکانس قطع ي فیلتر طراحی  پاسخ ضربه:8شکل 

  
شـده،   شود فیلتر ایجـاد   مالحظه می  8طور که در شکل      همان
 نـویز سـفید وابـستگی ایجـاد         هـاي   نمونـه   نمونه از  40حدوداً بین 

 ورودي بـه صـورت      رسد که با انتخاب    بنابراین به نظر می   . کند می
ي بعـدي را     مونـه بتوانـد ن  ي عـصبی      شـبکه   تـایی،  40یک بـردار    

ي مخفـی برابـر      هـاي الیـه    با انتخاب تعداد نورون   . بینی کند  پیش
  . باشد  می40-40-1  به صورتشده ي استفاده شبکه، ساختار 40

 شـده   تولیـد   نمونه از نـویز رنگـی      1000 ،براي آموزش شبکه  
ي  هـا بـه ورودي شـبکه    ایـن نمونـه   . گیـرد  مورد استفاده قرار مـی    

ــه صــورت عــصبی باشــد وارد   مــیTapped Delay Line کــه ب
 تایی 40هاي آموزشی به صورت بردارهاي      شوند، بنابراین مثال   می

 بـه صـورت     S(z)به دلیل آنکه تابع انتقال      . باشند از نویز رنگی می   
 در نظر گرفته شده، خروجی هدف در هر مرحله     1zتأخیر زمانی 

شـده،   ي عصبی استفاده   هدر حقیقت شبک  . باشد ي بعدي می   نمونه
ــه  ــاس نمون ــاي براس  d(n-39) ، . . .،d(n-2) ،d(n-1)  وd(n-40) ه

  .کند بینی می  را پیشd(n)ي  نمونه

 ي عصبی تست شبکه -5-3

 یـک نـویز     1-5ي عصبی، مطـابق قـسمت        براي تست شبکه  
 1000 تولیـد کـرده و       kHz 5-0  فرکانـسی  صوتی جدید بـا بانـد     

حـال از   . دهـیم  ي عـصبی مـی     شبکهشده را به     نمونه از نویز تولید   
 را براي ما تولیـد   هاي بعدي  نمونهي عصبی انتظار داریم که       شبکه
شده در   ز رنگی تولید   نوی  به ترتیب  11 و   10،  9 هاي در شکل . کند

نـویز   و   شده توسـط شـبکه     نویز تولید   سیگنال آنتی  ي زمان،  حوزه
 دسـت  نـویز بـه   هاي نـویز و آنتـی      باقیمانده که از ترکیب سیگنال    

   .است  نشان داده شدهآید می
هـاي نـویز    ي میزان کاهش نویز، انرژي سیگنال   براي محاسبه 

  گیرد، اصلی و نویز باقیمانده مورد مقایسه قرار می
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  ي زمان شده در حوزه  نویز رنگی تولید:9شکل 
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  ي عصبی شده توسط شبکه نویز تولید  سیگنال آنتی:10شکل 
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   نویز باقیمانده:11شکل 

  

 .باشـد   مـی dB 09/16میزان کاهش نویز در این حالت برابـر        
 باند فرکانسیدیده با نویز رنگی با   ي عصبی آموزش   در ادامه شبکه  

kHz 5-0بانــدهاي  بــا  جدیــد را بــا اســتفاده از نویزهــاي رنگــی
 مـورد تـست قـرار داده و عملکـرد شـبکه را در             فرکانسی مختلف 

 عملکـرد   1در جـدول    . دهـیم  اهش نویز مورد بررسی قـرار مـی       ک
        دیـده بـا نـویز رنگـی بـا بانـد فرکانـسی              ي عصبی آمـوزش    شبکه
kHz 5-0است  به ازاء نویزهاي رنگی دیگر نشان داده شده.  

که چگـالی    زمانیشود    مالحظه می  1طور که در جدول      همان
وان نویز مـورد  ي چگالی طیف ت  طیف توان نویز جدید در محدوده     
ي عـصبی عملکـرد خـوبی را در        استفاده براي آموزش باشد شبکه    

کـه بانـد فرکانـسی نـویز      زمانی. دهد کاهش نویز از خود نشان می   
ي باند فرکانسی نویز مـورد اسـتفاده بـراي آمـوزش         جدید در بازه  
  .ي عصبی توانایی کاهش نویز را ندارد نباشد شبکه
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  kHz 5-0  با باند فرکانسیز رنگیدیده با نوی ي آموزش عملکرد شبکه :1جدول 
  باند  (dB) کاهش نویز میزان

  سومتست    دومتست  تست اول (kHz) فرکانسی
6 - 0  49/8-  48/9-  41/10-  
5 - 0  09/16  46/16  64/16  
4 - 0  87/16  62/16  62/16  
3 - 0  84/15  69/15  67/15  
2 – 0  63/14  06/15  2/15  
1 - 0  57/14  61/14  34/14  

  تأثیر کاهش پهناي باند نویز در عملکرد شبکه -5-4
خواهیم اثر کاهش پهناي باند نویز صـوتی         در این قسمت می   

بـراي ایـن منظـور    . را بر روي میزان کـاهش نـویز بررسـی کنـیم       
 kHz 3 ي عصبی را به ترتیب با نویزهاي رنگی با پهناي باند        شبکه

ي   شـبکه  ببراي این منظور بـه ترتیـ      . دهیم می آموزش   kHz 1و  
 kHz 3-2 و   kHz 3-0 نویزهاي رنگی با بانـد فرکانـسی         عصبی با 
دیده را بـا     ي آموزش ها سپس عملکرد شبکه  . شود داده می آموزش  

نتایج به دست آمده داده و نویزهاي رنگی جدید مورد بررسی قرار    
هـاي عـصبی از نویزهـاي         براي تـست شـبکه     .کنیم را مقایسه می  

 هاي در جدول .شود مختلف استفاده میرنگی با باندهاي فرکانسی     
دیده با نویزهاي رنگـی   هاي آموزش  به ترتیب عملکرد شبکه3و   2

  .است ن داده شده نشاkHz 3-2   وkHz 3-0با باندهاي فرکانسی 
  

  kHz 3-0  با باند فرکانسیز رنگیدیده با نوی ي آموزش عملکرد شبکه :2جدول 
  باند  (dB) کاهش نویز میزان

  سومتست    دومتست  تست اول (kHz) فرکانسی
4 - 0  3/7-  23/6-  58/7-  
3 - 0  09/22  03/21  96/22  
2 – 0  6/22  74/21  83/21  
1 - 0  84/19  01/21  87/19  

  
 kHz 3-0دیده با نویز رنگی با باند فرکانسی         ي آموزش  شبکه

، کاهش نـویزي  )kHz 3-0( براي نویزهایی با باند فرکانسی مشابه     
ي  شــبکهکــه  حــالی دهــد، در  خــود نــشان مــی ازdB 22حــدود 
، نویزهایی بـا    kHz 5-0دیده با نویز رنگی با باند فرکانسی         آموزش

دلیـل   .دهـد   کـاهش مـی    dB 16 را حدود kHz 5-0 باند فرکانسی 
اهش پهناي بانـد باعـث ایجـاد همبـستگی         که ک  این امر آن است   
ـ           بیشتر بین نمونه   ویز هاي نویز و در نتیجه افزایش میزان حـذف ن

 کاهش پهنـاي بانـد       اثر دادن بر نشان  ، عالوه 3جدول  در   .شود می
 کـاهش ي عـصبی در    توانایی شـبکه ،در افزایش میزان حذف نویز    

  .است داده شدهگذر نیز نشان  نویزهاي صوتی میان
  
  kHz 3-2  با باند فرکانسیز رنگیدیده با نوی ي آموزش عملکرد شبکه :3جدول 

  باند  (dB) کاهش نویز میزان
  سومتست    دومتست  تست اول (kHz) فرکانسی

3 - 2  89/34  81/34  74/33  
7/2 - 2  49/33  25/33  38/33  
3 – 5/2  32/31  56/31  31/32  

 يریگ جهینت -6

در ایـــن مقالـــه کنتـــرل و کـــاهش فعـــال نـــویز صـــوتی 
. هـاي عـصبی انجـام شـد        شـده بـا اسـتفاده از شـبکه         سـازي  مدل
ـ      مدل ویز را در اختیـار کـاربر قـرار         سازي نویز صوتی پارامترهاي ن
هـاي   تـوان نمونـه   سازي نویز صوتی می   با استفاده از مدل   . دهد می

. مختلفی از نویز صوتی را به سیستم کنترل فعال نویز اعمال کـرد   
 را در  پیـشرو  عـصبی ي شـبکه عملکرد خـوب     ها سازي نتایج شبیه 

همچنـین مـشاهده   .  نـشان داد شده سازي  مدل کاهش نویز صوتی  
شـده در   کـه چگـالی طیـف تـوان نـویز جدیـد وارد           صورتی رد شد

شـده بـراي آمـوزش     ي چگالی طیف تـوان نـویز اسـتفاده        محدوده
ي عصبی عملکرد خـوبی را در کـاهش نـویز از          شبکه باشد، شبکه  
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