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  محاسبه يك مدل فركانسي براي گوش انسان و استفاده از آن 
  در بهبود و بازشناسي گفتار 

  
   

 احمد اكبري محمدرضا فيضي درخشي بابك ناصرشريف
Nasser_s@iust.ac.ir  M_feizi@iust.ac.ir Akbari@iust.ac.ir  

  
  دانشگاه علم و صنعت ايران  -دانشکده کامپيوتر

  
  
  

از اين رو محاسبه اين حد آسـتانه        . حدآستانه شنوايي گوش انسان كاربرد وسيعي در سيستمهاي كد كردن گفتار  دارد            : چكيده
اي براي محاسبه    كار حاضر شيوه  . تواند نقش مهمي در سيستمهاي كد كردن گفتار داشته باشد          با يك شيوه دقيق و مطمئن ، مي       

دهد و آزمايشهايي را  براي اطمينان از صحت مـدل            مدل فركانسي شنوايي گوش انسان و تقريبي ازحدآستانه شنوايي ارائه مي          
  .كند كند و روشي  براي  استفاده از آن در بهبود و بازشناسي گفتار پيشنهاد  مي بدست آمده طرح مي

  
  ر بارک، نويز، بهبود گفتار، تفاضل طيف،پوشش،معياستانه شنواييدآح: یدكلمات كلي

  
  
   مقدمه )١

شوند، هدف اوليه كاهش توان نويز نيست، بلكه         در سيستمهاي كد كردن گفتار كه سبب افزوده شدن نويز به سيگنال گفتار مي             
 از روشهاي مخفي كردن نويز در زير طيف سيگنال يكي. هدف آن است كه نويز غيرقابل شنيدن گردد يا بلندي آن كاهش يابد          

   .] ١ [سيستم شنوايي انسان است١اين كار است و اين امر بخاطر توانايي پوشش 
شوند و    صوت ديگري است ، يا بطور كامل توسط صوت دوم پوشانده مي            ٢اصواتي كه طيف آنها نزديك به حدآستانه پوشش       

ربردهاي كد كردن گفتار، صوت دوم سيگنال گفتار است و نويز نيز نقـش صـوت اول       در كا . يابد يا آنكه بلندي آنها كاهش مي     
هدف در كار تحقيقي حاضر، تعيين يك حدآستانه پوشش تقريبي براي سيگنال گفتار و آزمـايش كـارآيي آن در                    .كند را ايفا مي  

  .  و بازشناسي گفتار استويز و پيشنهاد روشي براي كاربرد آن در بهبودنشنيدن عملي سيگنال گفتار آغشته به 

                                                           
Masking ١  
 Masking threshold٢  
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بخـش سـوم نگـاهي بـه     . پـردازد  بخش دوم اين مقاله، به شرح نحوه محاسبه حدآستانه پوشش ومراحل و اصول اوليه آن مـي       
. كنـد  هارم پيشنهادي براي بكار گرفتن آن در بازشناسي گفتار ارايه مـي           چبخش  . كاربرد اين مدل فركانسي در بهبود گفتار دارد       

سازي و آزمايشهاي طرح شده بـراي اطمينـان از صـحت منحنـي بدسـت آمـده و كـاربرد آن در                        يات پياده بخش پنجم به جزي   
  .دارد بازشناسي و بهبود گفتار اختصاص دارد و بخش ششم يك جمع بندي كلي را بيان مي

  
  
  محاسبه حد آستانه پوشش )٢

در  فرکانـسي    ی،يافتن آن دسـته از مولفـه هـا        ی ورود سيگنال گفتار طيف   ساس برا یهدف از محاسبه حدآستانه پوشش شنواي     
  ، در حاليکه  سيستم شنوايي انسان قابل شنيدن نيستندین مولفه ها برايا. است که زير اين حد آستانه قرار دارندسيگنال گفتار 
 یاز فـشرده سـ    یاز اين خاصـيت در سيـستمها      .  اين حد قرار دارند، توسط گوش شنيده مي شوند         ی که باال  یساير مولفه هاي  

         غير قابل شنيدن کـه زيـر ايـن حـد آسـتانه قـرار دارنـد، کـد نـشده و ارسـال                         یاستفاده مي گردد، به اين ترتيب که مولفه ها        
هـدف از     و  بهبود و بازشناسي گفتار کمتـر اسـتفاده شـده اسـت            یحد آستانه در سيستمها   خصوصيت  از اين    یول. وندش ینم

   . بهبود و بازشناسي گفتار استین حد آستانه در کاربردهاي استفاده از ایرا بیدر کار حاضر ارايه روشمحاسبه آن 
   :  ] ٢ [  گامها عبارتنداز اين.شوند صورت متوالي انجام مي گام به درمحاسبه حدآستانه پوشش، چندين

   سيگنال٣آناليز باندهاي بحراني -
   و اعمال آن بر طيف در هر باند بحراني ٤ بكار بردن تابع گسترش -
  ٥ محاسبه حدآستانه پوشش گسترش يافته  -
  
  آناليز باندهاي بحراني ) ١-٢

  FFTشهاي حقيقي و موهومي تبديل اگر بخ. گردد  محاسبه ميFFT سيگنال با استفاده از تبديل     ٦در اين مرحله ابتدا طيف توان     
  : گردد شود ، طيف توان اين گونه محاسبه مي  نشان داده Im(w) و Re(w)با 

)١(   )(Im)(Re)( 22 wwwP +=  
سپس مقـدار   . گيرد ت مي  صور Barkاين تقسيم بر اساس معيار      . شود پس از اين مرحله، طيف ميان باندهاي بحراني تقسيم مي         

  :شود انرژي در هر باند انرژي محاسبه مي

 )٢(   ∑
=

=
i

i

bh

blw
i wPB )(  

 تا يك   ١ نيز از    iمقدار  .  است iباالي فركانسي باند بحراني      حد ibh  و    iحد فركانسي پايين باند بحراني       iblدر رابطه فوق،    
در اين كار . گردد برداري سيگنال گفتار تعيين مي كند كه اين مقدار ماكزيمم بر اساس نرخ نمونه تغيير ميimax مقدار ماكزيمم 

  .] ٢ [  درنظر گرفته شده است٢٤و مقدار ماكزيمم برابر بوده است kHz 22برداري  نرخ نمونه
  
  

                                                           
 Critical bands٣  
 Spreading function٤  
 Spread masking threshold٥  
 Power spectrum٦  
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  تاثير تابع گسترش ) ٢-٢
  :دارد) ١( و شكلي همانند شكل ] ١ [ شود تابع گسترش با معادله زير معرفي مي

)٣( 2
1

2 ))474.0(1(5.17)474.0(5.781.15)(log10 ++−++= xxxS  
  .شماره بارك است x ، ) ٣(در معادله 

−≥24ر تابع گسترش براي     مقدا ij  شود كه در آن      محاسبه ميi       و   ٧ ، بارك سيگنال پوشش يافته j     شماره بارك سيگنال ، 
كانولوشـن مقـدار انـرژي درهربانـد        . گيـرد  جـاي  مـي     ijS در يك مـاتريس      j و   i است و مقدار تابع به ازاي        ٨پوشش دهنده 

   :] ٢ [ سازي كرد توان به صورت ضرب ماتريسي زيرپياده باتابع گسترش را مي )B(w)يعني (انرژي

)٤( ∑
=

−==
24

1

)()(*
j

iiji jiSiBBSC  

  . در رابطه فوق بيانگر طيف گسترش يافته در هر باند بحراني استiCار مقد
  

)(log10 xS  
  
  
  
  
  
  
x  
  

  
  

   نمودار تابع گسترش)١(شكل
  
  نويزمحاسبه حدآستانه پوشش ) ٣-٢

تخمـين   iC در زيـر  i db+14.5پوشاند و با مقـدار    كه نويز را مي٩يكي براي يك تن . دو حد آستانه پوشش نويز وجود دارد
 db 5.5پوشاند و بـه ميـزان    ت كه تن را ميدومين حدآستانه براي نويزي اس . در اين رابطه شماره بارك استiشود كه  زده مي

  .شود تخمين زده مي iCزير
 SFMشود كه  بـه اختـصار    ه مي استفاد١٢ سيگنال، از معيار مسطح بودن طيف ١١ يا شباهت به تن١٠براي تعيين شباهت به نويز    

  :گردد  آن محاسبه مي(Am) طيف توان به ميانگين حسابي(Gm) به صورت نسبت ميانگين هندسي SFM. شود ناميده مي 
                                                           

 Masked signal٧  
 Masking signal٨  
 Tone ٩  
 Noiselike ١٠  

   Tonelike ١١  
   Spectral flatness١٢  
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)٥( 
m

m

A
GSFM log10=  

  :شود به صورت زير تعريف مي αه باشيم، ضريب گيري شباهت به نويز يا تن داشت و براي آنكه يك ضريب براي اندازه
)٦()1,min(

maxdb

db

SFM
SFM

=α  

60مقدار
max

−=dbSFM گيـرد و اگـر   امل به تن مورد استفاده قرار مـي  براي تخمين شباهت كSFM= 0 db  ،باشـد 
       گـردد و اگـر   مـي  α=5.0  سـبب ايجـاد    SFM = -30dbمقـدار   .  بيانگر آن است كه سيگنال كامال شبيه بـه نـويز اسـت   

SFM = -75 db   ،1باشد=αخواهد بود .  
  :.بل است شود كه در اين رابطه واحد آن دسي  به صورت زير محاسبه ميi در هر باند iO ١٣مقدار جابجايي 

)٧( 5.5)1()5.14( αα −++= iO i  
 بـراي تـن پوشـاننده    i  db+14.5. رود  براي وزن دهي هندسي به دو حد آستانه  جابجايي بكار ميα به عبارت ديگر انديس

  . براي نويز پوشاننده تنdb 5.5نويز و 
  

شود تا آنكه تخميني از حدآستانه گسترش يافته به          حد آستانه جابجايي فوق از طيف گسترش يافته در باندهاي بحراني كم مي            
  :دست آيد

)٨( )
10

()log(10log i
ii

OCT −=  
  :و بنابراين

)٩ (10
)log(10

10
i

i
O

C

iT
−

=  
  . اي از منحنيهاي بدست آمده بوسيله محاسبات مذكور در بخشهاي پيشين نشان داده شده است نمونه) ٢(در شكل 

  
  برخي مراحل محاسباتي ديگر ) ٤-٢

 شود اولين مرحلـه خنثـي كـردن    تر انجام مي گاه يك يا دو مرحله محاسباتي ديگر نيز براي بدست آوردن يك حد آستانه دقيق   
است و مرحله دوم مقايسه حد آستانه به دست آمده با منحني اسـتاندارد حـد آسـتانه                  iBكانولوشن تابع گسترش با انرژي      اثر

  .اند فته نشدهدر كار حاضر دو مرحله اخير براي كاهش محاسبات در نظر گر. ] ٢ [ مطلق شنوايي و تصحيح آن است
  
  كاربرد در بهبود گفتار ) ٣

 و نيز در كارهاي پيش پردازشي در سيستمهاي بازشناسي گفتار نـويزي، كـاربرد وسـيعي دارد و                   ١٤كاهش نويز در بهبود گفتار    
ل كاهش نويز اسـت كـه در        هاي قراردادي و معمو    شيوه تفاضل طيف يكي از شيوه     . اند روشهاي مختلفي براي آن پيشنهاد شده     

شود،  تابه اين ترتيـب تخمينـي ازطيـف           آن ضريبي از  طيف توان تخميني نويز از  طيف توان سيگنال گفتار نويزي كاسته مي                
  :توان به صورت زير نشان داد  اين رابطه را مي. ]٩ و٥و٤ [توان سيگنال گفتارتميزبدست آيد

                                                           
 Offset ١٣  
 Speech enhancement١٤  
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طيف توان يك فريم از سيگنال گفتار          )الف(
 )شماره نمونه تبديل فوريه سريع: محور افقي(

  انرژي در هر باند بحراني )ب(
  )شماره بارك: محور افقي   ( 

 

  
   حدآستانه گسترش يافته با جابجايي)د(  نتيجه كانولوشن انرژي و تابع گسترش )ج(

 )بل دسي: واحد محورهاي عمودي  (

  
   حاصل از مراحل محاسبات حد آستانه پوششی منحنيها)٢(شكل 

  
)١٠ ()()()( ^^ fPfPfP nxs −=  

),(),()(كه در آن   ^^ fPfPfP nxs                  به ترتيب تخمين طيف توان نويز و طيف توان سـيگنال نـويزي و تخمـين  
  . باشند طيف توان سيگنال تميز مي

نمايد، ميانگين شرطي زير است       روش ديگر براي تخمين دامنه طيف سيگنال تميز كه خطاي مينيمم مربعات طيفي را كمينه مي               
] ٨ [:  

)١١( [ ])(|)()(^ fXfSEfS =  
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 فرض آنكه نويز سيگنال H1پوشاند و   فرض آن است كه سيگنال ، نويز را ميH0. گيريم اكنون يك فرضيه دوحالته در نظر مي
  :]  ٨و٤[گونه نوشت   انگين فوق را اينتوان مي بر اين اساس و با استفاده از عملگر اميد رياضي مي. دهد را پوشش مي

)١٢( [ ] [ ])(|),(|)()( 00
^ fXHPHfXfSEfS ×=  

[ ] [ ])(|),(|)( 11 fXHPHfXfSE ×+  
خمين سيگنال تميزنخواهيم پوشاند،  در اين حالت اعوجاج يا نويز قابل شنيدني در ت  سيگنال نويز را ميH0اما چون در فرض 

  :توان اين گونه نوشت داشت و بنابراين  مي
)١٣ (]),(|)([)1()()( 1

^ HfXfSEPfXPfS ×−+×=  
  :كه در آن 

)١٤( )](|[1)](|[ 10 fXHPfXHPP −==  
آيد در اكثركارهاي بهبود  به نظر مي.  ، نويز پوشانده شده باشدX(f)نويزي  احتمال حالتي است كه در مشاهده Pدر رابطه فوق   

توان بـسيار نزديـك     را مي P است، احتمال db 0گفتار كه نويز از نوع جمع شونده است و نسبت سيگنال به نويز نيز بيش از 
رود در    يم به نويز دانست و بنابراين انتظار         را تابعي از نوع نويز و نسبت سيگنال        Pتوان   به اين ترتيب مي   .  در نظر گرفت   ١به  

  . تر گردد  از يك فاصله بيشتري داشته باشد و حتي در نويزهاي شديد به صفر نزديكPنسبتهاي سيگنال به نويز باال مقدار 
سـتفاده  تـرين شـكل آن ا    در سـاده ١٤ و ١٣دركار حاضراز شيوه تفاضل طيف براي بهبود گفتار استفاده شده است و از روابط      

 در نظر گرفته شده است و از نويز سفيد گاوسي و نسبت سـيگنال بـه نـويز    ١  برابر Pبه اين ترتيب كه احتمال      . گرديده است 
شـود    به اين ترتيب طيف توان تخميني نويز با حد آستانه محاسبه شـده، مقايـسه مـي   .  استفاده شده استdb 0باالتر يا برابر با 

ام جـ گردند وپس از اين كار عمل تفاضل طيف ان         كانسي كه زيراين حد آستانه قرار دارند، حذف مي        هاي فر  وآن دسته از مولفه   
  . شود مي
  
  كاربرد در بازشناسي گفتار ) ٤

در بسياري موارد سعي شده است كه با ارايه يك مدل فركانسي براي گوش بخشي از كارهاي پيش پردازشـي در سيـستمهاي                       
آنچه در اين كار مد نظر قرار گرفته اسـت اسـتفاده از حدآسـتانه محاسـبه       . ]٧و٦ [انجام گردد     بازشناسي گفتار تميز و نويزي      

به اين ترتيب كه ابتدا عمل تفاضل طيف به منظور كاهش نويز قبـل از بازشناسـي بـر    . شده براي بازشناسي گفتار نويزي است     
سپس سـيگنال  .كر شده در بخش بهبود گفتار خواهد بود       شود و تاثير حد آستانه همانند حالت ذ        روي سيگنال نويزي انجام  مي     

مدل مخفي ماركف است كه بـراي بازشناسـي         ر اين كار    دمدل بازشناسي   . رود بهبود يافته از نظر نويز براي بازشناسي بكار مي        
  .]٩ [اعداد تك رقمي يك تا نه آموزش ديده است  

  
  سازي آزمايشها  پياده) ٥

 بيـت بـراي هـر       ١٦ و قدرت تفكيـك      22KHzبرداري   فتار ميكروفني ضبط شده با نرخ نمونه      در كار حاضر، حدآستانه براي گ     
، طـول   ) 22KHzبـرداري     نمونـه در نـرخ نمونـه       ٥١٢معـادل بـا     (  ميلي ثانيه    ٢٥طول تقريبي قابها    . نمونه محاسبه شده است   

FFT اند شده اي از نوع هنينگ ضرب   و قابها در پنجرهدر نظر گرفته شده است%  ٥٠ ١٥ نقطه و ميزان همپوشاني٥١٢برابر.  
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كـارآيي آن را در شـنيدن        چنانچه گفته شد پس از بدست آوردن منحني تخميني حد آستانه شنوايي، بايد با طرح آزمايشهايي،               
كيفيـت  . برخي از طرح آزمايشهاي بكار رفته در كار حاضر به صـورت زيـر اسـت               . ويزسنجيدنعملي سيگنال گفتار آغشته به      

  .شنيداري سيگنالها بوسيله سه شنونده متفاوت مورد سنجش قرار گرفته است
در اين آزمايش فركانسهايي كه اندازه طيف توان سيگنال درآنها كمتر از حد آستانه محاسبه شده است، حـذف                   : آزمايش اول   

و سپس سيگنال با استفاده از معكوس تبديل        شود    صفر قرار داده مي    ،هاي فركانسي در سيگنال    شوند، يعني مقدار اين مولفه     مي
توان دريافت كه اين سـيگنال از لحـاظ قـدرت شـنيداري              با شنيدن سيگنال بازسازي شده مي     . شود   فوريه سريع، بازسازي مي   

توان نزديـك بـه واقـع        پس در اين مورد حد آستانه محاسبه شده را مي         . انسان، با سيگنال گفتار اصلي تفاوت محسوسي ندارد       
  .انستد

هاي فركانسي قـرار گرفتـه در زيرحدآسـتانه از سـيگنال       نماييم كه شامل مولفه    در اين آزمايش نويزي ايجاد مي     : آزمايش دوم   
به اين ترتيب نويز داراي شكل طيف تواني است كه شكل طيف توان سـيگنال اصـلي را در بخـشهاي زيـر     . گفتار اصلي باشد  

شود و سپس با استفاده از معكوس تبديل فوريـه    حوزه فركانس به گفتار اصلي افزوده مياين نويز در .كند حدآستانه ، دنبال مي   
قدرت شنيداري انسان هيچ تفاوت محسوسي ميان سـيگنال بازسـازي شـده و اصـلي حـس                  . شود سريع، سيگنال بازسازي مي   

  عيت دانستتوان نزديك به واق بنابراين در اين مورد نيز حد آستانه محاسبه شده را مي. كند نمي
كنيم كه طيـف تـوان       ه آزمايش دوم است، با اين تفاوت كه در اينجا نويزي تصادفي ايجاد مي             باين آزمايش مشا  : آزمايش سوم 

در ايـن حالـت نيـز تفـاوت         . كنـيم  آن زير حدآستانه قرار گيرد و سپس آن را  در حوزه فركانس با سيگنال اصـلي جمـع مـي                    
تواند دليل ديگري براي اعتماد بـه حدآسـتانه          اين امر مي  . شود  سيگنال اصلي حس نمي    شنيداري ميان سيگنال بازسازي شده و     

  .محاسبه شده باشد
تر از حدآستانه بـه عنـوان نـويز بـه سـيگنال       اي پايين در اين آزمايش يك موج سينوسي تك فركانس با دامنه       : آزمايش چهارم 
  . شود يان سيگنال اصلي و سيگنال بازسازي شده، حس نميدر اين حالت نيز تفاوت شنيداري  م.  شود اصلي افزوده مي
 ، استفاده   ١٦در اين آزمايش از منحني حد آستانه بدست آمده در بهبود گفتار با استفاده از روش تفاضل طيف                   : آزمايش پنجم   

 تفاضل، تخمين موجود از دامنه نـويز بـا منحنـي    استفاده از حد آستانه به اين ترتيب است كه قبل از انجام عمل   . گرديده است 
شوند و سـپس عمـل تفاضـل انجـام شـده و سـيگنال تخمينـي                  شود و مقادير زير حد آستانه حذف مي        حد آستانه مقايسه مي   

 در اين مورد نيز شنونده ميان سيگنال اصلي حاصل از شيوه تفاضل طيف و سيگنال بدسـت آمـده از همـين                  . شود بازسازي مي 
  .د كن همراه  اعمال منحني حد آستانه، تفاوتي حس نميروش به

در اين مورد دو تكرار از هـر        . اين آزمايش به منظور بررسي تاثير مدل محاسبه شده در بازشناسي گفتار است            :  آزمايش ششم 
 با تفاضل طيف و بهبود      ها در سه دسته  نويزي ، بهبود يافته         داده. يك از اعداد يك تا نه به عنوان داده آزمايش بكار رفته است            

 db ,0 db 20 وحالـت د نسبت سيگنال به نـويزنيز در .اند د آستانه به مدل بازشناسي اعمال شدهحيافته با تركيب تفاصل طيف و
 بـاالتر  db 0و db 20درصد بازشناسي در مورد سيگنالهاي بهبود يافته در هردونسبت سيگنال به نويز.  در نظر گرفته شده است

 براي تركيب روشهاي حد آستانه وتفاضل طيف بهبود اندكي نسبت بـه  db 20رصد بازشناسي در سيگنال به نويز د. بوده است
اين .  درصد بازشناسي در مورد هر دو روش يكسان بوده استdb 0ل طيف داشته است، ليكن در  سيگنال به نويز ضروش تفا
كنـد،   اوتي حـس نمـي  فـ ان سيگنالهاي بهبود يافتـه از دو روش  ت    توان ناشي از آن دانست كه اگر چه گوش انسان مي           امر را مي  
 db 20كند، نسبت به كاهش اعوجاج در نسبت سيگنال به نويز برابر  ا كه مدل بازشناسي از رفتار گوش تبعيت نميجليكن از آن

                                                           
 Spectral subtraction١٦  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

مهاي بازشناسـي نيـز     توان با پيشنهاد روشهاي مناسـبي از ايـن مـدل در سيـست              بنابراين مي . از خود حساسيت نشان داده است     
  .استفاده كرد

  
  جمع بندي) ٦

توان گفت كه روش محاسبه و حد آستانه حاصـل از ايـن روش بـراي گـوش و قـدرت                      با توجه به آزمايشهاي انجام شده مي      
و اگر چه براي اطمينان و دقت بيشتر بايد آزمايـشهاي بيـشتري انجـام شـود                 . شنوايي انسان، تا اندازه زيادي قابل اعتماد است       

عـالوه برآنكـه اگـر چـه كـاربرد عمـده ايـن مـدل فركانـسي در                   . مراحل محاسباتي ديگري نيز به مراحل مذكور افزوده شود        
  .توان از آن در سيستمهاي بهبود و بازشناسي گفتار نيز بهره برد سيستمهاي كد كردن گفتار است، ليكن مي

  
  مراجع

[1] M.R.Schroder, B.S.Atal , J.L.Hall , “Optimizing digital speech coders by exploiting masking 
properties of the human ear”, J. Acoust. Soc. Amer. ,Vol. 66, no. 6, pp.1647-1651 , December 1979. 
[2] James D.Johnston , “Transform coding of audio signals using perceptual noise criteria”, IEEE 
Journal on Selected Areas in Communication, Vol. 6 , No. 2,Febrauray 1988. 
[3] T.Usagawa, M.Iwata, M.Ebata, “ Speech parameter extraction in noisy environment using a 
masking model” , Department of Electrical and Computer Science , Kumamoto University, Japan , 
1994. 
[4] A.Akbari Azirani, R.Le Bouquin  Jeannes, G.Faucon, “ Optimizing speech enhancement by 
exploiting masking properties of the human ear”, ICCASP, Detroit, pp. 800-803, 1995 
[5] S.V.Vaseghi , “ Advanced digital signal processing and noise reduction” , Second Edition, John 
Wiley & Sons , 2000. 
[6] F.S.Perdigao,L.V.Sa,  “Auditory model as front-ends for speech recognition”, Speech & Audio 
Processing, Vol.3,No.4,July 1995. 
[7] D.Kim,S.Y.Lee,R.M.Kil, “Auditory Proceesing of speech signals for robust speech recognition in 
real world noisy environment”,IEEE Trans. On Speech & Audio Processing,Vol 7 ,No. 1,January 
1999. 
[8] Y.Ephraim , D.Malah, “Speech enhancement using a minimum mean square error short time 
spectral amplitude estimator”, IEEE Trans. On ASSP, December 1984. 

 روشهاي جبران نويز بـراي بازشناسـي گفتـار          “ احمد اكبري، بابك ناصرشريف، محسن رحماني، عادل تركمان رحماني،           ]٩ [
  .١٣٨٠ ، مجموعه مقاالت هفتمين كنفرانس ساالنه انجمن كامپيوتر ايران، اسفند  ”فارسي

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

