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 ينـۀ پردازشـگرها   یش قـدرت و کـاهش هز      یامروزه با افزا   :چکیده
 ی ارتباطات صوتي پردازش گفتار برايهاستمیاده از ستال، استفیجید

ز یاز آنجا  که با حضور نو. افته استی گفتار رواج یات بازشناسیو عمل
-ستمیـ از به سیابد، نیی کاهش م يادیها تا حد ز   ستمین س ی ا ییکارا
پردازش و هـم بـه عنـوان    شیز، هم به عنوان واحد پ    ی کاهش نو  يها

 ي بهساز يروشها. ار، محسوس است   مستقل در پردازش گفت    يواحد
 بر ی مبتنيروشها. اندن شدهیگفتار در دو حوزة فرکانس و زمان تدو

 گفتـار   ي بهساز يکهای از تکن  ییه مثالها یل فور یل موجک و تبد   یتبد
ل موجک، از  ی تبد ي گفتار بر مبنا   يبهساز. در حوزة فرکانس هستند   

. شودی، محقق ميزیب نویلتر کردن ضرایا با فی و يبندق آستانهیطر
 قابل استفاده در حوزة يلترهای مجموعۀ ف ین مقاله ضمن معرف   یدر ا 

 یبـ یلتـر ترک  ی متفـاوت، ف   يهـا ییلتر با کارا  یب دو ف  یموجک، از ترک  
زان ی با میگنالیجۀ استفادة از آن، سی حاصل شده است که نتیمناسب

  .مانده و اعوجاج حداقل خواهد بودیز باقینو
ز یلترکردن، نویل موجک، فی گفتار، تبديز بهسا:کلیدي واژه هاي

  .گنالی سيمانده، انرژیباق

  مقدمه -1
هاي انتقال گفتار، حـضور نـویز زمینـه باعـث           در بسیاري از سیستم   

تواند  همچنین گفتار می. شودکاهش کیفیت یا قابلیت فهم گفتار می 
در تبدیل و انتقال اطالعات یا در هنگام تولید مجدد تحت تأثیر قرار    

توانـد بـه     هاي بهسازي گفتار می   از این رو استفاده از الگوریتم     . گیرد
هـاي   کاهش نویز زمینه، بهبود کیفیت گفتار، یا حذف اثرات گوینده          

 گفتـار در دو  ي بهـساز ي روشـها .دیگر یا کانال ارتباطی کمک کنـد      
ل ی بـر تبـد  ی مبتنـ  يروشـها  .انـد ن شده یحوزة فرکانس و زمان تدو    

 گفتار در حوزة ي بهسازيکهای از تکنییلهاه مثایل فوریموجک و تبد
ق یـ ل موجـک، از طر ی تبـد ي گفتار بر مبنا يبهساز .فرکانس هستند 

، محقـق   ]5،4[ يزیب نو یلتر کردن ضرا  یا با ف  یو  ] 3-1[ يبندآستانه
 لترکردن در حوزة موجک،یف ۀیپا بر گفتار بهبود روشهاي در. شودیم
-یمـ  هیـ تجز رباندیز ديبه تعدا ،يبندورودي پس از پنجره گنالیس

 از کیـ  هـر  روي بـر  گفتـار  هـاي بهبـود   لتریف اعمال با گردد سپس
ـ  بعـد،  مرحلـۀ  در .شودیم کاسته زینو ریتأث از ، رباندهایز  بیـ ترک اب

 گنالیسـ  سـنتزموجک،  لتـر یف بانک باکمک افته،ی بهبود رباندهايیز
   .شودیم حاصل افتهی بهبود یینها

 يان انـرژ  یـ ، رابطـۀ م   یاضـ ی ر ن مقاله ابتدا با کمک روابط     یدر ا 
 يربانـدها یشـده در ز   عیـ  توز ي با انرژ  ی و خروج  ي ورود يهاگنالیس

ن یسـپس بـا اسـتفاده از همـ    .  شـده اسـت  یدرخت موجـک، بررسـ   
.  انـد  شـده  ین حوزه معرفـ   ی در ا  مناسب يلترهای ف ت، مجموعۀ یخاص

 يلتـر یافتن فی ي متفاوت برا  يهاییلتر با کارا  یب دو ف  یسپس از ترک  
ز را ین مقـدار نـو  یشتریـ لتـر اول ب  ی ف کهیبطور. میابهره گرفته مناسب  
  .کندیجاد میزان اعوجاج را این میلتر دوم کمتری ف وکندیحذف م

بعد بـه مـرور   ل است؛ در بخش ی ساختار این مقاله به صورت ذ    
در ادامـه در  . ل موجک پرداختـه شـده اسـت   ی تبد ي بر رو  يمختصر

 ي با انـرژ ی و خروجي ورودياهگنالی سين انرژیرابطۀ ب بخش سوم   
 سـپس  .  شده استی درخت موجک، بررس  يرباندهایشده در ز  عیتوز

 ي قابل اسـتفاده در بهـساز      يلترهای از ف  يادر بخش چهارم مجموعه   
 ي بـرا يشنهادیـ روش پ. اندل موجک، ارائه شده   ی تبد يگفتار بر مبنا  

ل موجک در بخش پنجم مورد مطالعه      ی بر تبد  ی گفتار مبتن  يبهساز
سـازي روش پیـشنهادي     پیـاده در بخش ششم نتایج     .  ردیگیقرار م 

بنـدي   ، جمـع یانیدر انتها در بخش پا  .  قرار گرفته است   یابیمورد ارز 
   .مطالب ارائه شده است

 ل موجکیتبد -2
ل موجـک معمـوال از   ی بـر تبـد  ی گفتـار مبتنـ  ي بهساز يکهایدر تکن 
از الت ین تبـد  یـ در ا . شـود یالت موجـک گسـسته اسـتفاده مـ        یتبد
اس یـ گذر مرتبط با توابع موجک مادر و مق    نیی باالگذر و پا   يلترهایف

  :ر استیبه صورت زها شود که روابط آنیاستفاده م
)1(  ( ) ( ) ( )∑ −=+

m
jaj makmhka 21

  

)2(  ( ) ( ) ( )∑ −=+
m

jdj mdkmhkd 21

هـا بـه   diهـا و    aiگـذر و    نیی باالگذر و پـا    يلترهای ف hd و   haکه   
ر یـ روابط ز . باشندیموجک م ل  یات تبد ین وجزئ یب تخم یب ضرا یترت
  .ات برقرار استین و جزئیب تخمیان ضرایم

)3(  ( )∑ =+ laa lkk δ2
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)4(  ( ) kL
k

k da −−= 1  
 رباند رایل موجک ساده با دو ز یک تبد ی از   يساختار) 1( شکل  

  :دهدیش مینما

 
 ز و سنتز موجکیساختار درخت آنال:1شکل 

 و هـم  ییصورت دوتا توان هم به  یل موجک گسسته را م    یتبد  
- در نظر گرفت که در درخت موجک بستهياصورت موجک بسته به
ن در سـطح درخـت   یب تخمـ یات و هـم ضـرا  یـ ب جزئ ی هم ضـرا   يا

ک درخت بستۀ موجـک در      ی در کار حاضر از      .]6[ابندییگسترش م 
  .رباند استفاده شده استی ز8سه سطح و با 

 يگنالهای سي موجک با انرژيرباندهای زيانرژرابطۀ  -3
  ی وخروجيورود

 ين انـرژ  یانگیـ  بـا م   يگنال ورود ی سـ  يتوان ثابت کرد کـه انـرژ      یم
ــد یز ــوزة تب ــدها در ح ــت یربان ــر اس ــک براب ــرض کنــ . ل موج م یف

ha=[a0,…,aL] گـذر و    نییلتر پا یب ف ی ضراhd=[d0,…,dL]  ب ی ضـرا
 کـه  ی مـوجک يهاهیه پااز آنجا ک. ل موجک باشند یلتر باالگذر تبد  یف

 بـا   ییلترهـا ی ف يشـوند دارا  ی گفتار استفاده مـ    ي بهساز يمعموال برا 
.  زوج باشـد ي عـدد  Lم  یکنـ یب زوج هـستند، فـرض مـ       یتعداد ضرا 

در .  باشـد يگنال ورودی سـ x = [x1,…, x N]م ین فرض کنـ یهمچن
 :مینصورت داریا

)5(  ∑ = −=∗
j

k kjka a(j)hx
0

x  
  :دیآیر بدست مید اول به صورت زربانیگنال در زی سيحال انرژ 
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  :ر استی به صورت ز)6( رابطۀ ییتوان ثابت کرد که مقدار نهایم
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  :می دار)3(با استفاده از رابطۀ 
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  :شودینتیجه م، )4(با توجه به رابطۀ 
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  :مین دو سطح داری اين گرفتن از انرژیانگیحال با م

 
)10(  ( )∑ =

=
∗+∗ N
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da x

hxhx
0
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22

2
  

ن یانگیـ  بـا م  ی و خروج  يگنال ورود ی س ي، انرژ )10(بنابر رابطۀ   
 يهات به سطحین خاصی مختلف برابر است که ايرباندهای در زيانرژ

م به ی دارحال قصد. م استیۀ موجک هم قابل تعم یباالتر درخت تجز  
 استفاده در حوزة موجـک  ي مناسب برا يلترهایت ف ین خاص یکمک ا 

  .میاوریرا به دست ب

 گفتار در ي بهسازي مناسب برايلترهایمجموعۀ ف -4
  ل موجکیحوزة تبد

  :مین صورت داریدر ا.  باشدي وروديزیگنال نوی سxم یفرض کن
)11(  nsx +=  

  .باشدیز مینال نوگی سnز و یگنال تمی معرف سsکه 
گنال ین سیکه ایباشد به طوری مŝیگنال خروج یافتن س یهدف  
ر یـ ار زیـ از معن کـار  یـ  انجـام ا يبـرا . ک باشدی نزدs به   یبه حد کاف  
  :میکنیاستفاده م

)12(  22 |ˆ||| ssE −=  
 ي عمل کنـد کـه انـرژ       ياد به گونه  ی با يشنهادیلتر پ ین ف یبنابرا

  :میدانیم. ک باشدی نزد s|2|شتر به ی هر چه بیگنال خروجیس
)13(  nxnxs .2|||||| 222 −+=  

|ˆ|2 ، مقـدار  )12(مم شـدن رابطـۀ      ینـ ی م ين برا یبنابرا sد یـ  با
ز یت نوین با توجه به خاص یهمچن.  باشد |n| و   |x| درجۀ دوم از     یتابع
  :د برقرار باشندی با، سه شرطnشوندة جمع

)14(  0|ˆ|)1 2 =⇒= snx  
)15(  22|ˆ|0)2 xsn =⇒=

 
)16(  2|ˆ|0)3 s≤

 
ط ی که شـرا يا به گونهیگنال خروجی سيتوان ثابت کرد انرژ  یم

  :ر باشدید به صورت زی باد،یفوق را برآورده نما
)17(  11|);|||)(|||(||ˆ| 2 ≤≤−+−= anaxnxs  

 گفتـار در حـوزة      ي بهساز ي مناسب برا  يلترهایحال مجموعۀ ف  
  :میکنیف میر تعریبه صورت زل موجک را  یتبد

)18(  11;
|)|||)(|||(|

≤≤−
+−

= a
x

naxnx
h

i

iiii
i  

ن یهمچنـ . ربانـدها اسـت   ی تعـداد ز   nام و   iربانـد   یلتر ز ی ف hiکه  
ز در یگنال نوی و سيزیگنال نویب سیب ضرای، به ترتni و  xiمنظور از   

ه صورت رابطۀ لتر بیبا انتخاب ف. باشدیام از درخت موجک مiرباند یز
  : زیر و با توجه به رابطۀ)18(

)19(  ∑=
n

ii hx
n

s 22 ||1|ˆ|  

 ي بهـساز  ي، بـرا  )18(شده توسط رابطـۀ     فی تعر يلترهایتمام ف 
  .در حوزة موجک قابل استفاده هستندگفتار 

 درخت سنتز درخت آناليز

 نيب تخميضرا

 ضرايب جرئيات
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  ل موجکی مناسب در حوزة تبديلتریارائۀ ف -5
لتر بـا  ید دو فی مناسب، ابتدا بایبیلتر ترک یک ف ی بدست آوردن    يبرا
 مناسب یبیم و سپس با ضری مطلوب و مختلف انتخاب کنيهاییکارا
  .میب کنیلتر را با هم ترکین دو فیا

  شدنبی ترکيلترها برایانتخاب ف 1-5
 يلتـر ی ف a=-1 ي، به ازا  )18(ان شده در رابطۀ     ی ب يلترهایان ف یاز م 

 کـه  مم بدست خواهد آمدیلتر ماکزی فa=1 يازامم و به ینیبا مقدار م  
  :ر استیصورت زلترها بهیف نیروابط مربوط به ا

)20(  
i

ii
i x

nx ||||
h_min

−
=  

)21(  
i

ii
i x

nx 22 ||||
h_max

−
= 

ام از درخت iرباند یلترها در زیر فی مقادh_maxi و h_mini که 
لتـر ذکـر شـد،    ین دو فی که از ا   یبا توجه به خواص   . باشندیموجک م 

لتـر  یگفتـار، ف  يهـا میر فـر م کـه د یب کنـ یـ  ترکيد آنها را طـور   یبا
ن یشتریـ کند، بیجاد مین اعوجاج را اینکه کمتر یمم، به سبب ا   یماکز
د یـ  سکوت بايهامی است که در فرین در حال یا. ر را داشته باشد   یتاث
لتـر،  ین فیـ   ار را داشـته باشـد، چـون   ین تـأث یشتریـ  ب h_minلتر  یف
ن یگر در ای دياز سو. کندیگنال حذف میز را از سین مقدار نویشتریب
 حذف خواهد شد و يشتریز بیلتر، نوین فیها با دوبار استفاده از امیفر
لتـر  یپـس ف . لتـر اسـت  ین فیـ کار معادل با استفاده از توان دوم ا      نیا
  .میکنیف میتعر )22(رابطۀ  را به صورت يشنهادیپ

)22(  2
iiiii )h_minα(1h_maxαh −+=  

ام از درخت iرباند ی در ز،لتریب فی، ضرαiن رابطه منظور از  یدر ا 
  .باشدیموجک م

  ب مناسبیافتن ضری 2-5
 را، بین صفر و αب یضرباید ، شدهبیترکلتر یبا توجه به خواص دو ف

ن یـ گنال، ای سکوت سـ يهامیم که در فری انتخاب کن  يا به گونه  یک،
ر ین تأثیشتری بh_min2لتر ین هدف که فیل کند با ایمقدار به صفر م
 بـه   αب  ی ضـر  دی، با  گفتار يهامیگر در فر  ی د ياز سو . را داشته باشد  

 αحات ین توضیبا ا. ش دهدی را افزاh_maxر یک شود تا تأثیک نزدی
  :میکنیف میر تعریرا به صورت رابطۀ ز

)23(  2
2

22

)
||

||||
(

i

ii
i x

nx −
=α  

  يشنهادیلتر پی گفتار با کمک فيبهساز -6
- را پنجـره يگنال ورودی گفتار، ابتدا سـ  يات بهساز ی انجام عمل  يبرا
. میکنـ یل موجک آن را محاسبه م     یب تبد ی کرده و سپس ضرا    يبند

، وستهیز پین نویق روش تخمیز، از طری نو يدر مرحلۀ بعد مقدار انرژ    
، αر  یز، مقـاد  ی نـو  يسپس بـا داشـتن انـرژ      ]. 5[شودی م یروزرسانبه

h_max   و h_min2   لتر یدر مرحلۀ بعد، مقدار ف    . میکنی را محاسبه م
ب موجک اعمال یند محاسبه کرده و آن را بر ضراربای را در هر زیینها
افته ی بهبوديهامیل معکوس موجک، فریسپس با کمک تبد. میکنیم

 شـده يگنال بهـساز یها س می فر و جمع  یبا همپوشان . شوندیحاصل م 
ـ  )2(شکل  . بدست خواهد آمد   ک یـ  يبـرا را ن روش یـ  ایساختار کل

  .دهدینشان مم، یفر

  
   پیشنهادي براي بهسازي گفتارسیستم کاهش نویز: 2شکل 

  يسازادهیج پینتا -7
نـر  یلتـر و ی بـا ف يشنهادیـ لتـر پ ی فییسۀ کاراین قسمت به مقا   یدر ا 

. باشـد   تعداد سطوح درخت آنالیز، سه سطح مـی       . پرداخته شده است  
-یمـ % 50ان قابهـا    ی م ی نمونه و همپوشان   256ن طول قاب    یهمچن
مربوط به  (مختلف  مقایسات بر روي شش سیگنال گفتار تمیز        . باشد

براي ساخت .  اندانجام شده TIMIT ةاز پایگاه داد) سه زن و سه مرد
سیگنال نویزي از سه نوع نویز سفید، همهمه و ماشین بـا نـسبتهاي           

 ي دسیبل، استفاده شـده اسـت و  بـرا        20 و   10،  0سیگنال به نویز    
  .  جمله متوسط گیري شده است6ن یج بیبدست آوردن نتا

 استفاده  ی و ذهن  ینیام مقایسات از هر دو معیار ع      به منظور انج  
و معیار ) SNR( را نسبت سیگنال به نویز ینی عيارهایمع. شده است

 روش. ]1[دهندیل میتشک) PESQ(ارزیابی شنیداري کیفیت گفتار 
ن صـورت اسـت کـه از شـنونده          یـ به ا ذهنی،  ار  ی با کمک مع   یابیارز

مانده یز باقیز نظر مقدار نوشده، ا يگنال بهساز یشود به س  یخواسته م 
کـه هـر   یص دهد به طوری تخص 5/4 تا   0ن  ی ب يت فهم، اعداد  یو قابل 
.  به آن نسبت داده شـود يگنال بهتر باشد، عدد باالتریت س یفیچه ک 
گنال ی از دو سـ    یکید  ی، شنونده با  یابی کامل شدن ارز   ين برا یهمچن
  . ندیگنال ارجح برگزیشده را به عنوان سسهیمقا

گنال یزان بهبود نسبت سی را بر اساس مینتایج ارزیاب رزیجداول 
  :دهدی، نشان ميز ورودیبه نو

نتایج ارزیابی میزان بهبود نسبت سیگنال به نویز ورودي : 1جدول 
  براي نویز سفید 

  )db( ورودي SNR  يشنهادیلتر پیف نریلتر ویف
db942/9 702/10 db 0  
db071/8 db172/8 10  
db 587/6 db 602/6 20  

نتایج ارزیابی میزان بهبود نسبت سیگنال به نویز ورودي : 2جدول
  نیبراي نویز ماش

  )db( ورودي SNR  يشنهادیلتر پیف نریلتر ویف
db 992/4 db 058/7 0  
db241/4  db 801/5 10  
db869/3  db 087/5 20  
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نتایج ارزیابی میزان بهبود نسبت سیگنال به نویز ورودي : 3جدول
  ه براي نویز همهم

  )db( ورودي SNR  يشنهادیلتر پیف نریلتر ویف
db 986/4 db 717/7 0  
db 605/4 db 117/7 10  
db 324/4 db 421/6 20  

 يشنهادیلتر پی ف برتري،)3(و ) 2(، )1(نتایج مندرج در جداول 
ن و ی ماشـ يزهـا ینـر، بـه خـصوص در مـورد نو       یلتر و یرا نسبت به ف   

ن ی ماشـ يزهـا ینو مـورد   کـه در  یدهـد، بـه طور    یش مـ  ینما همهمه،
 این برتـري    م که ی را شاهد هست   يتر دسیبل بر  3 تا 2 نیوهمهمه، ب 
گنال ی سـ يهازان کمتر در همۀ نسبت    ید هم، به م   یز سف یدر مورد نو  

  .شودیز مشاهده میبه نو
  :م شدیخواه یارزیاب PESQار ی با معيشنهادیلتر پیدر ادامه ف

  
 از لحاظ مقدار يشنهادیلتر پینر و فیلتر ویسۀ دو فی مقا:3شکل 

PESQشوندة سفید در حضور نویز جمعی خروج  

  
 از لحاظ مقدار يشنهادیلتر پینر و فیلتر ویسۀ دو فیمقا: 4شکل 

PESQنیشوندة ماش در حضور نویز جمعی خروج  

  
 از لحاظ مقدار يشنهادیلتر پینر و فیلتر ویسۀ دو فیمقا: 5شکل 

PESQهمهمهشوندة در حضور نویز جمعی خروج   
 نـسبت بـه   يشنهادیـ لتـر پ ی فيج هم برترین نتایبا استفاده از ا 

 PESQکه میزان بهبود معیار ینر قابل مشاهده است، به طوریلتر و یف
ن یشتریـ ن، بی همچنـ . واحـد بـوده اسـت   9/0 و حداکثر  1/0حداقل  

 0ز یگنال بـه نـو    ید  بـا نـسبت سـ       یز سف یش مربوط به نو   یمقدار افزا 
ز همهمـه بـا نـسبت    یش مربوط بـه نـو  ی افزان مقداریبل و کمتر یدس
  .بل بوده استی دس20ز یگنال به نویس

ز یشود که در هـر سـه نـو   یمشاهده م یبا استفاده از معیار ذهن 
 يهاخصوص در مورد نسبت نر بهیلتر وی نسبت به فيشنهادیلتر پیف
کـه در  ی را داشته است، بـه طور    يجۀ بهتر ین، نت ییز پا یگنال به نو  یس

ش را ی واحد افزا1/1 و حداکثر 2/0، حداقل 0ز یال به نوگنینسبت س
ت فهم، تفاوت قابل یلتر از لحاظ قابلین دو فیسۀ ایمقا. میشاهد هست
ر یلتر، مقادیدهد و اکثر شنوندگان به هر دو فی را نشان نميامالحظه
 انجـام شـده،     یی شـنوا  ين، در تستها  یهمچن .اند نسبت داده  يمساو
 را  يشنهادیلتر پ یشده با کمک ف   ينال بهساز گیاز شنوندگان س  % 82
  .  شده است دادهينر برتریلتر ویموارد، ف% 4اند و فقط در ح دادهیترج

جـه گرفـت کـه    یتـوان نت ی انجام شده مـ  يهایابیبا توجه به ارز   
لتـر  ی ف ي باشـد، برتـر    کمتـر ز  یگنال بـه نـو    یهرچه مقدار نـسبت سـ     

 يار بهبود قابل مالحظهلتی فنی ابعالوه،. تر استمحسوس، يشنهادیپ
شتر در مـورد  یـ ر آن بیکنـد و تـأث    یجاد نم یت فهم ا  یرا از لحاظ قابل   

  .مانده استیز باقیمقدار نو

 يبندجمع -8
نر، در مقولۀ حذف ی در این مقاله کارایی فیلتر پیشنهادي با فیلتر و       

لتر ی في، برتری وذهنینی عيهایابیارز. نویز مورد مقایسه قرار گرفت
، نییپـا ز  یگنال به نو  ی س يهاخصوص در مورد نسبت   را به  يشنهادیپ
 دسیبلی را 2 ، افزایش حدودینیهاي عنتایج ارزیابی.  کنندید م ییتأ

کنند میزان بهبود     گزارش می  در میزان بهبود نسبت سیگنال به نویز      
نر، یلتر وی نسبت به فيشنهادیز با بکارگیري فیلتر پ    ی ن PESQمعیار  

 هـم،  یهـاي ذهنـ   در آزمـون  . واحد بوده است   9/0 تا   1/0در حدود   
ــنوندگان در  ــه  % 82ش ــیگنال بهبودیافت ــوارد س ــهم ــر کمــکب  فیلت

نـر را برتـر    یلتـر و  یموارد ف % 4 را ترجیح دادند و فقط در        يشنهادیپ
   .انددانسته

ب یـ لتـر حاصـل از ترک  یج خوب فیرسد با توجه به نتایبه نظر م 
 یی، کـارا αب یتر ضرسب، با انتخاب مناh_max و  h_min يلترهایف
ن کار در حیطـۀ   ید که ا  ین بهبود بخش  یش از ا  ی را ب  يشنهادیلتر پ یف

  . هاي پژوهشی آتی قرار خواهد گرفتفعالیت
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