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چکیده
نویز صوتی حاصل از موتورخانه یک کشتی میتواند باعث ایجاد مزاحمت و ناراحتی برای خدمه کشتی در حين استراحت یا کارگران درون
موتورخانه باشد .همچنين نویز حاصل میتواند عوارض و آسيبهای فراوانی را برای خدمه و مسافران کشتی ایجاد کند .کنترل فعال نویز
بر پایه توليد یک سيگنال نویز دیگر از یک منبع ثانویه و تداخل آن با نویز توليدشده از منبع اصلی استوار است .در این مقاله ،قصد بر آن
است که کنترل فعال نویز صوتی با استفاده از شبکههای عصبی استاتيکی و دیناميکی و براساس ساختار فيدبک مورد بررسی و
شبيهسازی قرار گيرد .برای این منظور ،کنترل فعال نویز صوتی با استفاده از یک شبکه عصبی دیناميکی و شبکههای عصبی  MLPو
 RBFکه جزء شبکههای عصبی استاتيک هستند انجام شده و عملکرد این شبکهها در کاهش نویز مورد بررسی و مقایسه قرار میگيرد.
بنابر مطالعات انجامشده ،تاکنون مقایسه دقيقی بين عملکرد شبکههای فوق در کنترل فعال نویز صوتی ،تحت شرایط مشابه انجام نشده
است .در این مقاله ،با در نظرگرفتن شرایطی مشابه برای ساختار شبکهها (تعداد الیهها و تعداد نورونهای برابر) و نيز استفاده از نویزهای
صوتی مشابه ،عملکرد شبکهها در کاهش نویز مورد بررسی قرار میگيرد .نویزهای صوتی موجود در پایگاه داده  SPIBجهت انجام
شبيهسازیها مورد استفاده قرار میگيرند .نتایج شبيهسازیها نشان میدهد که به دليل آموزش شبکههای عصبی براساس نمونههای
آموزشی و نمونههای تعيين اعتبار (توقف آموزش براساس  ،)overfittingشبکههای عصبی آموزشدیده عملکرد بسيار خوبی را در کاهش
نویز صوتی نشان میدهند .عالوهبرآن مشاهده میشود که شبکه دیناميکی استفادهشده و شبکه  RBFعملکرد بهتری را در کاهش نویز
صوتی نسبت به شبکه  MLPدارند و حدود  1 dBنویز صوتی را بيشتر از شبکه  MLPکاهش میدهند.
واژگان کلیدی :حذف فعال نویز ،سیستم کنترل فعال نویز فیدبک ،شبکههای عصبی ،نویز صوتی موتورخانه.
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روشهای فعال حذف نویز به کمک فيلترهای وفقی حذف
شده است.
طراحی یک کنترلکننده فعال نویز متشکل از یک
ميکروفون و یک بلندگو برای اولين بار توسط Paul Lueg
در سال  1296مطرح شد .با توسعه تکنيکهای پردازش
سيگنالهای گسسته در اوایل دهه  ،1271امکان
پيادهسازی عملی سيستمهای کنترل فعال نویز مهيا شد.
امروزه گروههای زیادی در زمينه کنترل فعال نویز ()ANC
در کشورهای مختلف در حال فعاليت هستند [.]9-1
اکثر سيستمهای کنترل فعال نویز امروزی ،سيستمهایی
آنالین هستند و باید در کمترین زمان ممکن براساس
نمونههای نویز صوتی ،سيگنال آنتینویز را جهت حذف
نویز توليد کنند .مدت زمان زیادی فيلترهای وفقی یکی از
بهترین گزینهها برای حذف نویز بودند .در مرجع []11
عملکرد بهتر شبکههای عصبی در حذف فعال نویز نسبت
به فيلترهای وفقی نشان داده شده است (خصوصاً زمانیکه
با پدیدههای غيرخطی روبرو هستيم) .تاکنون کنترل فعال
نویز صوتی با استفاده از شبکههای عصبی و الگوریتمهای
آموزشی مختلفی انجام شده است .به عنوان مثال ،این کار
با استفاده از شبکههای پيشرو چند الیه ( ،)MLPپایه
شعاعی ( )RBFو بازگشتی انجام شدهاست [.]19-11
انتخاب شبکه عصبی مناسب میتواند تأثير زیادی بر ميزان
کاهش نویز صوتی و همچنين سرعت توليد سيگنال
آنتینویز داشتهباشد .بنابر مطالعات انجامشده ،تاکنون
مقایسه دقيقی بين عملکرد شبکههای فوق در کنترل فعال
نویز صوتی ،تحت شرایط مشابه انجام نشده است.
براین اساس ،هدف اصلی ما در این مقاله بررسی مقایسهی
کارآیی دو ساختار از شبکههای عصبی ،یعنی شبکههای
استاتيکی و دیناميکی ،در کنترل فعال نویز صوتی موجود
در موتورخانه بودهاست .نویز حاصل از موتورها در
محيطهای مختلفی از جمله کشتیها و هواپيماها میتواند
مزاحم خدمه و مسافران و همچنين باعث ایجاد مشکالت
و عوارضی برای آنها شود .در این مقاله ،با در نظرگرفتن
پيچيدگی مشابه برای ساختار شبکهها (تعداد الیهها و
تعداد نورونهای مشابه) ،عملکرد شبکهها در کاهش نویز
بررسی میشود .برای این منظور ،شبکههای عصبی
طراحیشده با استفاده از نویزهای صوتی مشابه ،آموزش
دیده و عملکرد آنها به ازاء نمونههای باقيمانده نویز

 -1مقدمه
با پيشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش جمعيت ،نویز
صوتی یکی از مشکالتی است که در اکثر محيطها با آن
روبرو هستيم .وجود نویز صوتی در کشتیها و هواپيماها از
جمله مواردی است که عوارض زیادی را برای پرسنل
کشتیها و هواپيماها و همچنين مسافران آنها ایجاد
میکند .استفاده از روشهای غيرفعال یا جاذبهای صوتی،
مدت زمان زیادی به عنوان تنها راهحل موجود برای
کاهش نویز صوتی بود .به دليل پرهزینه بودن ،نياز به
حجم زیاد عایق و عدم موثر بودن روشهای غيرفعال در
فرکانسهای پایين ،استفاده از روشهای فعال برای کنترل
نویز پيشنهاد شد [ 1و .]2
در روشهای فعال حذف نویز ،نویز صوتی موجود در
محيط با توليد یک سيگنال نویز دیگر از یک منبع ثانویه
از بين میرود .سيگنال توليدشده از منبع ثانویه که تحت
عنوان آنتینویز ناميده میشود .دارای دامنهای برابر و 181
درجه اختالف فاز نسبت به نویز اصلی میباشد .در حقيقت
با توليد سيگنالی جدید عمل تداخل انجام شده و نویز
اصلی از بين میرود [ 1و .]9
روشهای فعال حذف نویز به عنوان مکملی برای روشهای
غيرفعال مورد استفاده قرار میگيرند .در حقيقت در
بسياری از کاربردها ،روشهای فعال و غيرفعال بهصورت
همزمان برای کاهش نویز صوتی استفاده میشوند .کاهش
نویز درون اتومبيل ،کاهش نویز فنها ،ترانسفورماتورها و ...
تعدادی از کاربردهای سيستم کنترل فعال نویز هستند
[ .]2خالصهای از تحقيقات و پيشرفتهای انجامشده در
کاهش نویز درون اتومبيلها در مرجع [ ]4ذکر شده است.
در مراجع [ ]1و [ ]6نيز تعدادی از کاربردهای کنترل فعال
نویز نشان داده شده اند.
کاربرد سيستم کنترل فعال نویز در کاهش نویز مربوط به
موتورها در محيطهای مختلفی مورد استفاده قرار میگيرد.
نویز صوتی حاصل از موتورخانه موجود در کشتیها ،نویز
توليدشده از موتورها در هواپيماهای مسافربری ،نویز صوتی
حاصل از موتورها در کارخانهها و  ...تعدادی از مثالهای
مربوط به مشکالت ناشی از نویز صوتی موتورها هستند که
جهت مقابله با آنها از روشهای فعال حذف نویز استفاده
شده است [ .]8 ،7در مرجع [ ،]2نویز داخل یک کشتی با
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بررسی و مقایسه میگردد .نویزهای صوتی موجود در
پایگاه داده  SPIBبرای انجام شبيهسازیها استفاده
میشوند .نتایج شبيهسازیها ،عملکرد بهتر شبکه عصبی
دیناميکی استفادهشده و شبکه  RBFرا در کاهش نویز
صوتی نشان میدهند.
در بخش  2سيستم کنترل فعال نویز فيدبک و در بخش 9
نحوه طراحی و آموزش شبکههای عصبی استفادهشده
نشان دادهمیشود .شبيهسازیهای انجامشده که عملکرد
شبکههای عصبی استاتيکی و دیناميکی استفادهشده را در
کاهش نویز نشان میدهد در بخش  4و نتيجهگيریهای
حاصل در بخش  1ارائه میشوند.

نویز اوليه

منبع نویز
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_
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 -2سیستم کنترل فعال نویز فیدبک

)y (n

) W (z

شکل ( )2بلوک دیاگرام سیستم کنترل فعال نویز فیدبک.

سيستمهای کنترل فعال نویز را میتوان بر اساس
ساختارهای پيشرو ،فيدبک یا ترکيبی از هر دو پيادهسازی
نمود .در سيستم کنترل فعال نویز پيشرو با استفاده از
ميکروفون یا حسگرهای غيرآکوستيکی مانند تاکومتر،
سيگنالهای مرجع از منابع نویز دریافت میشوند،
درحالیکه سيگنالهای مرجع در سيستم کنترل فعال نویز
فيدبک در دسترس نمیباشند .عالوه بر دو ساختار فوق،
سيستم کنترل فعال نویز را میتوان براساس ترکيبی از
سيستمهای پيشرو و فيدبک نيز پيادهسازی نمود .سيستم
پيادهسازیشده با این روش ،سيستم کنترل فعال نویز
هایبرید ناميده میشود [.]2
سيستم کنترل فيدبک برای اولين بار توسط  Olsonو
 Mayدر سال  1219ارائه شد [ .]9 ،2در شکل ()1
ساختار سيستم کنترل فعال نویز فيدبک نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود از یک ميکروفون و
یک بلندگو در ساختار فوق بکار رفته است .ميکروفون
استفادهشده تحت عنوان ميکروفون خطا ناميده میشود.
ميکروفون خطا ،نویز باقيمانده یا همان سيگنال خطا را
اندازهگيری کرده و آن را به سيستم کنترل فعال نویز برای
توليد سيگنال آنتینویز میدهد .هدف اصلی در سيستم
فيدبک ،توليد سيگنالهای مرجع با استفاده از سيگنال
خطا میباشد .در سيستم کنترل فيدبک ،به دليل عدم
وجود ميکروفون مرجع ،مسأله فيدبک صوتی از بلندگوی
حذفکننده به ميکروفون مرجع وجود ندارد [.]14

بلوک دیاگرام اوليه سيستم کنترل فعال نویز فيدبک در
شکل ( )2نشان داده شدهاست .در شکل فوق e(n) ،بيانگر
 nامين نمونه از سيگنال خطا d(n) ،نشاندهنده  nامين
نمونه از منبع نویز و ) y(nبيانگر سيگنال آنتینویز
توليدشده توسط کنترلکننده میباشد .همچنين )W(z
نشاندهنده تابع انتقال کنترلکننده و ) S(zتابع انتقال
مسير ثانویه میباشد .مسير ثانویه ،مسير عبور سيگنال از
منبع ثانویه تا ميکروفون خطا را شامل میشود.
با توجه به بلوک دیاگرام نشان دادهشده در شکل ()2
میتوان نویز اوليه را برحسب سيگنال خطا مطابق رابطه
( )1بهدست آورد.
()1

) D( z )  E ( z )  Y ( z ) S ( z

در رابطه فوق ) E(zبيانگر سيگنال بهدست آمده از
ميکروفون خطا و ) Y(zنشاندهنده سيگنال ثانویه
توليدشده توسط کنترلکننده میباشد .تابع انتقال مسير
ثانویه ) S(zرا میتوان به صورت )  Sˆ ( zتخمين زد .در
نتيجه میتوان تخمينی از نویز منبع را استخراج کرد [،]2
()2

) X ( z )  Dˆ ( z )  E ( z )  Sˆ ( z ) Y ( z

از سيگنال ) x(nبهدست آمده ،به عنوان سيگنال مرجع
استفاده میشود .در شکل ( )9بلوک دیاگرام نهایی سيستم
کنترل فعال نویز فيدبک نشان داده شدهاست [ .]2برای
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در این مقاله ،جهت پيشبينی نمونههای نویز از شبکههای
عصبی استفاده میشود .بلوک دیاگرام استفادهشده در این
تحقيق که برای انجام شبيهسازیها مورد استفاده قرار
میگيرد در شکل ( )1قابل مشاهده است .در بلوک دیاگرام
نشان دادهشده ،تابع انتقال مسير ثانویه به صورت تأخير

محاسبه سيگنال مرجع ) x(nکه از تخمين نویز اوليه
بهدست میآید از رابطه ( )9استفاده میشود [ 2و .]11

)d(n

M 1

()9

)y(n  m

ˆ s

m

x(n)  dˆ (n)  e(n) 

m0

زمانی  S ( z )  z  در نظر گرفتهشده و در داخل بلوک
مربوط به شبکه عصبی قرار داده شده است.

همچنين سيگنال ثانویه توليدشده ) y(nبا استفاده از رابطه
( )4محاسبه میشود [.]11

در شکل ( ،)1ورودی شبکه عصبی سيگنال ) dˆ (nمیباشد
که به دليل انتخاب توابع انتقال به صورت تأخير زمانی،

L 1

()4

)  w ( n) x ( n  l
l

y ( n) 

)dˆ (n

l 0

و ) d (nمشابه یکدیگر میباشند .به همين دليل در
انجام شبيهسازیها از سيگنال ) d (nبه عنوان ورودی
شبکه عصبی استفاده میشود .شبکه عصبی وظيفه
پيشبينی نمونههای نویز را با استفاده از نمونههای قبلی
به عهده دارد.

در روابط فوق sˆm ،و  m = 0, 1, ..., M-1برای تخمين
مسير ثانویه استفاده میشود wl(n) .و l = 0, 1, ..., L-1
بيانگر ضرایب فيلتر وفقی  (W(z)) FIRدر زمان n
میباشد که این ضرایب با استفاده از الگوریتم FXLMS
مطابق با رابطه ( )1تنظيم میشوند [،]11
()1

در شبيهسازیهای انجامشده  S ( z )  z 1در نظر گرفته
میشود .به دليل انتخاب تابع انتقال مسير ثانویه به صورت

)wl (n  1)  wl (n)   x (n  l ) e(n

 ، z 1شبکه عصبی  Nنمونه را به عنوان ورودی دریافت
کرده و سپس با استفاده از این  Nنمونه ،نمونه  N+1ام را
پيشبينی میکند .نمونه پيشبينیشده ،خروجی شبکه
عصبی میباشد و بلندگو از این نمونه برای حذف نویز
استفاده میکند .برای پيشبينی نمونههای نویز میتوان از
شبکههای  RBF ،MLPیا بازگشتی که توانایی خوبی در
پيشبينی و تخمين توابع دارند استفاده کرد.

که در آن  µاندازه گام و ) x(nسيگنال مرجع فيلترشده
مطابق رابطه ( )6میباشد [.]11
M 1

()6

)x(n  m

ˆ s

m

x(n) 

m0

با توجه به روابط ( )1و ( )2مشاهده میشود درصورتیکه
)  Sˆ ( z )  S ( zباشد آنگاه ) x(n) = d(nمیشود .در این
صورت سيستم کنترل فعال نویز فيدبک به سيستم کنترل
پيشرو تبدیل میشود.
اگر در روابط فوق اندازه گام را کوچک و تابع انتقال مسير

 -3طراحی و آموزش شبکههای عصبی
در این مقاله ،برای پيشبينی نمونههای نویز ،شبکههای
عصبی دیناميکی (بازگشتی) و استاتيکی مانند  MLPو
 RBFمورد استفاده قرار میگيرند .در این بخش ابتدا
ساختار شبکههای عصبی استفادهشده توضيح داده شده و
در ادامه ،نحوه آموزش شبکهها بيان میشود.

ثانویه را به صورت تأخير زمانی  S ( z )  z  فرض کنيم،
سيستم کنترل فعال نویز فيدبک معادل با یک سيستم
پيشبينیکننده وفقی میشود .در شکل ( )4بلوک دیاگرام
یک سيستم پيشبينیکننده وفقی که وظيفه پيشبينی
نمونههای نویز را به عهده دارد نشان داده شدهاست [.]2
در شکل ( H(z) ،)4بيانگر تابع انتقال سيستم کنترل
فعال نویز فيدبک از ) d(nبه ) e(nمیباشد و برابر است با:
()7

)E( z
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 -1-3ساختار شبکههای عصبی
ساختار شبکه عصبی  MLPاستفادهشده ،در شکل ()6
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود یک
شبکه پيشرو دو الیه برای کاهش نویز بکار رفته است.
شبکه عصبی  MLPدوالیه با توابع فعاليت سيگموید
دوطرفه و خطی میتواند جهت تخمين توابع مورد استفاده
قرار گيرد [.]16

H ( z) 
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به همتين دليتل شتبکه عصتبی بتا ستاختار ( )21،21،1را
جهت شبيهسازیها مورد استفاده قرار میدهيم.
یکی از شبکههای عصبی مورد استفاده در مسائل تخمتين
توابع ،شبکه عصبی  RBFاستت .شتبکههای عصتبی RBF
نسبت به شبکههای  MLPنياز به نورونهای بيشتری دارند
اما حسن آنها در زمتان طراحتی کوتاهترشتان نستبت بته
شبکههای  MLPمیباشد .شتبکه  RBFعمومتاً از دو الیته
تشکيل شدها ست .قستمت ورودی شتبکه کته محتل وارد
شدن سيگنال ورودی به شبکه است ،الیه ميانی یتا طبقته
 RBFکه شامل توابع  RBFمیشتود و الیته خروجتی کته
ترکيبی خطی از کليه خروجیهای طبقه  RBFرا میسازد.
در اکثتتر متتوارد از توابتتع گوس تی در الی ته  RBFاستتتفاده
میشتتود کتته ایتتن توابتتع بتتا دو پتتارامتر مرکتتز و واریتتانس
شناسایی میشتوند [ .]16شتکل ( )7ستاختار یتک شتبکه
 RBFنشان میدهد .برای مقایسه دقيقتر شبکهها ،ساختار
شبکه  RBFرا مشابه شبکه  MLPدرنظر میگيریم.
شبکه عصبی دیناميکی استفادهشده یک شبکه دوالیه
است که در آن مسير فيدبکی از خروجی الیه مخفی به
ورودی آن قرار دارد .مسير فيدبک ،نمونههای مرحله قبلی
را برای استفاده در مرحله جدید ذخيره میکند .در
حقيقت برای توليد خروجیهای شبکه ،عالوه بر استفاده از
ورودیهای کنونی از خروجیهای توليدشده در مرحله
قبل نيز استفاده میشود [ .]17در شکل ( )8ساختار شبکه
عصبی دیناميکی استفادهشده را نمایش میدهد .همانطور
که مشاهده میشود توابع فعاليت الیههای اول و دوم به
ترتيب سيگموید دوطرفه ( )tansigو خطی()purelin
میباشد .برای مقایسه دقيقتر شبکهها ،ساختار شبکه
دیناميکی استفادهشده را مشابه شبکههای  MLPو RBF
(شبکههای استاتيک) درنظر میگيریم.
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شکل ( )3بلوک دیاگرام نهایی سیستم کنترل فعال نویز
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شکل ( )5بلوک دیاگرام استفادهشده برای پیشبینی نمونههای
نویز با استفاده از شبکههای عصبی.

به همين دليل یک شبکه عصبی دوالیه جهتت پيشبينتی
نمونههای نویز مورد استفاده قترار میگيترد .همچنتين بته
S ( z )  z 1

دليل آنکه تابع انتقال مسير ثانویه به صتورت
است ،شبکه عصبی وظيفته پيشبينتی نمونته بعتدی را بتا
استفاده از نمونههای قبلی به عهده دارد .بنابراین  1نتورون
برای خروجی شبکه در نظر میگيریم .جهت انتخاب تعداد
نورونهای الیه مخفتی و ورودی ،ستاختارهای متفتاوتی از
جملتتتته ( )11،11،1( ،)21،21،1( ،)41،41،1و  ...متتتتورد
استفاده قرار گرفتند .مشاهده شد کته ستاختار ()21،21،1
در بين ساختارهای فوق بهترین عملکرد را نتيجه میدهد.

شکل ( )6ساختار شبکه عصبی .MLP
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شبکه عصبی به منظور جلوگيری از بروز پدیده
 overfittingتعيين میشود.
روش کار به این صورت است که آموزش شبکه عصبی با
اعمال نمونههای آموزشی آغاز شده و از خطای بين
خروجی مطلوب و خروجی واقعی جهت تنظيم وزنها
استفاده میشود .در خالل آموزش ،نمونههای تعيين اعتبار
نيز به شبکه وارد شده و مقدار خطای ایجادشده ثبت
میشود .در طول فرآیند آموزش ،ميزان خطای بين
خروجی مطلوب و واقعی باید کاهش یابد .همچنين ميزان
خطای ناشی از اعمال نمونههای تعيين اعتبار نيز باید کم
شود .الزم به ذکر است که مقدار خطای ناشی از نمونههای
آموزشی کمتر از ميزان خطایی است که توسط نمونههای
تعيين اعتبار به وجود میآید.
در نقطهای از آموزش ،مقدار خطای ایجادشده توسط
نمونههای تعيين اعتبار از کاهشیافتن بازمانده و حتی
ممکن است شروع به باال رفتن کند .این همان نقطهای
است که از آن به بعد شبکه عصبی شروع به انطباق بيش
از حد با نمونههای آموزشی مینماید .در صورتیکه در
نقطهای خطای ایجادشده توسط نمونههای تعيين اعتبار
شروع به افزایش میکند ،آموزش متوقف شود میتوان از
بروز پدیده  overfittingجلوگيری کرد .پس از توقف
آموزش شبکه عصبی ،نمونههای آزمون که تاکنون به
شبکه ارائه نشدهاند به شبکه اعمال شده تا عملکرد شبکه
آموزشدیده به ازاء آنها بررسی شود.

شکل ( )7ساختار شبکه عصبی .RBF

شکل ( )8ساختار شبکه عصبی دینامیکی استفادهشده.

 -2-3نحوه آموزش شبکههای عصبی
همانطور که مشاهده شد ،برای مقایسه دقيق عملکرد
شبکهها ،تعداد الیهها و نورونهای هر دو نوع شبکه مانند
هم در نظر گرفته میشود .همچنين برای آموزش و
آزمایش شبکهها از نمونههای مشابه استفاده میشود .در
نتيجه شبکههای عصبی ذکرشده ،با استفاده از نمونههای
) d(n-1), . . . , d(n-19), d(n-20نمونه ) d(nرا پيشبينی
میکنند .برای آموزش شبکههای فوق ،الگوریتم پسانتشار
خطا ( )BPو روش آموزشی  Levenberg-Marquardtمورد
استفاده قرار میگيرد.
در شبيهسازیهای انجامشده نرخ آموزش را برابر  1/9در
نظر گرفته و آموزش شبکه عصبی تا زمانی ادامه پيدا
میکند که به خطای مورد نظر برسيم .در حين آموزش
ممکن است که شبکه بر روی نمونههای آموزشی منطبق
شده و عملکرد خوبی را به ازاء نمونههای آزمون نشان
ندهد که در این حالت پدیده  overfittingرخ دادهاست .در
صورتیکه در آموزش یک شبکه عصبی پدیده overfitting
رخ دهد ،قدرت تعميمپذیری شبکه عصبی که یکی از
ویژگیهای اصلی آن است کاهش مییابد.
در انجام شبيهسازیها ،برای جلوگيری از وقوع
 ،overfittingعالوه بر نمونههای آموزشی و نمونههای
آزمون ،از نمونههای تعيين اعتبار نيز استفاده میشود .با
استفاده از نمونههای تعيين اعتبار ،زمان توقف آموزش

 -4شبیهسازیها
در این بخش ،عملکرد دو نوع از شبکههای عصبی در
کنترل و کاهش فعال نویز صوتی موجود در موتورخانه
مورد بررسی و مقایسه قرار میگيرد .همچنين از نویز
صوتی موجود در کابين هواپيمای  F16نيز جهت مقایسه
شبکههای عصبی استفاده میگردد .نویز صوتی فوق از
پایگاه داده  SPIBانتخاب شده است .به همين منظور ،ابتدا
توضيحاتی در مورد پایگاه داده  SPIBداده شده ،سپس
شبيهسازیهای انجامشده و نتایج بهدست آمده بيان
میشوند.
 -1-4پایگاه داده SPIB
پایگاه داده  SPIBتوسط دانشگاه  Riceتهيه شده است
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برای محاسبه ميزان کاهش نویز ،انرژی سيگنالهای نویز
اصلی و نویز باقيمانده طبق رابطه ( )8مقایسه میشود،

[ .]18این پایگاه داده شامل نویزهای صوتی از محيطها و
مکآنهای مختلفی است .به عنوان مثال نویز موجود در
کابين هواپيمای  ،F16نویز موجود در یک کارخانه ،نویز
صوتی ایجادشده توسط سالح ،نویز صوتی موجود در درون
یک اتومبيل و  . . .از جمله نویزهای صوتی موجود در
پایگاه داده  SPIBمیباشند .نویزهای صوتی موجود در این
پایگاه داده با نرخ نمونهبرداری  19.98 kHzضبط و ذخيره
شدهاند.
مرجع [ ،]12با استفاده از پایگاه داده  SPIBعملکرد
ساختارهای مختلف سيستم کنترل فعال نویز در کاهش
نویز صوتی مقایسه را کرده است .در تحقيق انجامشده،
سيستمهای کنترل فعال نویز پيشرو ،فيدبک و هایبرید
مورد استفاده قرار گرفتهاند .حذف نویز موجود در اتاق
عمليات ،اتاق موتورها و حذف نویز موجود در کابين
هواپيمای  F16در مرجع [ ]21انجام شده است .در مرجع
[ ]21نيز با استفاده از نویزهای موجود در پایگاه داده
 SPIBروشی عملی جهت بهبود عملکرد الگوریتم
 FXLMSبا استفاده از فيلتر وینر ارائه گردیده است.

Noise Attenuation 
Input Noise Energy
10  log10
Remained Noise Energy

()8

در جدول ( )1عملکرد شبکههای آموزشدیده در کاهش
نویز صوتی ایجادشده توسط موتورخانه قابل مشاهده است.
مشاهده میشود که شبکه دیناميکی (بازگشتی) و RBF
استفادهشده کاهش نویز بيشتری را نتيجه دادهاند.
در مرجع [ ،]21عملکرد یک شبکه عصبی  MLPدوالیه
در کاهش نویز صوتی موجود در اتاق موتورها با استفاده از
ساختار فيدبک مورد بررسی و شبيهسازی قرار گرفته و
کاهش نویزی حدود  21 dBنتيجه شده است .همانطور
که مشاهده میشود در این تحقيق ،شبکه عصبی MLP
استفادهشده کاهش نویزی حدود  29 dBرا نتيجه
دادهاست که علت آن استفاده مناسب از نمونههای
آموزشی و نمونههای تعيين اعتبار جهت آموزش شبکه
عصبی میباشد.
فرض کنيد که  111نمونه از نمونههای نویز صوتی مربوط
به اتاق موتورها (موتورخانه) را به شبکه  RBFآموزشدیده
وارد میکنيم .در شکل ( 111 ،)2نمونه از نمونههای نویز
صوتی توليدشده نشان داده شده است .شکلهای ( )11و
( )11به ترتيب سيگنال آنتینویز توليدشده توسط شبکه
عصبی  RBFو نویز باقيمانده را نشان میدهند .نویز
باقيمانده از تداخل سيگنالهای نویز و آنتینویز بهدست
میآید .همانطور که مشاهده میشود سيگنالهای نویز و
آنتینویز عکس یکدیگر میباشند.

 -2-4شبیهسازیها و نتایج بهدستآمده
برای انجام شبيهسازیها ،نویز صوتی موجود در اتاق
موتورها (موتورخانه) و نویز صوتی موجود در کابين
هواپيمای  F16از پایگاه داده  SPIBانتخاب میشوند .پس
از انتخاب نویزهای مورد نظر ،از نمونههای نویز صوتی برای
آموزش و تست شبکهها استفاده میشود .برای این منظور،
نمونههای نویز صوتی را به دو بخش نمونههای آموزشی و
نمونههای آزمون تقسيم میکنيم .از  2111نمونه برای
آموزش شبکهها و از نمونههای باقيمانده برای تست
شبکهها استفاده میشود .عملکرد شبکههای آموزشدیده
با نمونههای آزمون بررسی شده و ميزان کاهش نویز آنها
مورد مقایسه قرار میگيرد.
عمل آزمایش و آزمون شبکهها در  9نوبت انجام شده و در
هر آزمون  1111نمونه از نویز صوتی مورد نظر به صورت
تصادفی انتخاب و به شبکهها وارد میشوند .برای این
منظور ،براساس تعداد نمونههای نویز صوتی موردنظر ،یک
عدد تصادفی انتخاب کرده و  1111نمونه متوالی بعد از
عدد تصادفی انتخابشده را به عنوان نمونههای آزمون به
شبکه وارد میکنيم.

جدول ( )1عملکرد شبکههای آموزشدیده در کاهش نویز
صوتی مربوط به موتورخانه.

ميزان کاهش نویز ()dB
شبکههای استاتيک
شبکه

03

MLP

شبکه RBF

شبکه دیناميکی

آزمون اول

22.873

23.21

23.381

آزمون دوم

23.617

23.978

24.173

آزمون سوم

22.997

23.388

23.851
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شکل ( )9نویز صوتی ایجادشده توسط موتورها.
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شکل ( )12طیف توان نویز صوتی و نویز باقیمانده (خط
-0.2

نقطهچین طیف توان نویز اصلی و خط پررنگ طیف توان
نویز باقیمانده).

-0.4
Amplitude

-0.6

در ادامه ،از نویز صوتی موجود در کابين یک هواپيمای
 F16جهت مقایسه مجدد عملکرد شبکههای عصبی بهره
گرفتهایم .نویز صوتی فوق در کنار صندلی کمک خلبان
ضبط و ذخيره شده است .هنگام ضبط صدا ،هواپيما با
سرعت  611 Knotsو در ارتفاع  911-611 feetدر حال
حرکت است .عملکرد شبکههای عصبی آموزشدیده در
کاهش نویز صوتی موجود در کابين هواپيمای  F16در
جدول ( )2مشاهده میشود.
در شبيهسازیهای انجامشده به دليل انتخاب زمان توقف
آموزش شبکههای عصبی براساس پدیده overfitting
(آموزش شبکه براساس نمونههای آموزشی و نمونههای
تعيين اعتبار) ،کاهش نویز بسيار خوبی بهدست آمدهاست.
در مرجع [ ]21کاهش نویزی حدود  21 dBگزارش شده
است ،درصورتیکه در این مقاله حدود  29 dBکاهش نویز
بهدست آوردهایم.
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شکل ( )11سیگنال ضد نویز تولیدشده با شبکه عصبی .RBF
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جدول ( )2عملکرد شبکههای آموزشدیده در کاهش نویز

شکل ( )11نویز باقیمانده.

صوتی موجود در کابین هواپیمای .F16

در شکل ( ،)12طيتف تتوان  2111نمونته از نتویز صتوتی
توليدشده توسط موتورخانه و طيتف تتوان نتویز باقيمانتده
نشان داده شده است .در شکل فوق ،خط نشتان دادهشتده
بهصورت نقطهچين بيانگر طيف توان نویز صوتی موتورهتا
و خط پررنگ نشانگر طيف توان نویز باقيمانتده متیباشتد.
همانطور که مشاهده میشود سيستم کنتترل فعتال نتویز
طراحیشده ،کاهش نویز خوبی را در بازه فرکانستی kHz
 1-2/1نتيجه دادهاست.

ميزان کاهش نویز ()dB
شبکههای استاتيک
شبکه

05

MLP

شبکه RBF

شبکه دیناميکی

آزمون اول

23.915

24.784

25.242

آزمون دوم

23.615

24.434

24.782

آزمون سوم

23.981

25.019

25.076

شماره 2

دریا فنون

صوتی موجود در پایگاه داده ،عملکرد شبکههای
آموزشدیده در کاهش نویزهای صوتی بررسی و مقایسه
شدند.
نتایج شبيهسازیها توانایی شبکههای عصبی استاتيکی و
دیناميکی استفادهشده را در کاهش نویز صوتی نشان داد.
مشاهده شد که آموزش شبکه عصبی براساس نمونههای
آموزشی و تعيين اعتبار تأثير زیادی را بر عملکرد شبکه در
کاهش نویز صوتی میگذارد .نتایج شبيهسازیها نشان داد
که شبکه عصبی دیناميکی استفادهشده و شبکه RBF
عملکرد بهتری را در کاهش نویز صوتی نسبت به شبکه
 MLPاز خود نشان میدهند .نتایج شبيهسازیها نشان داد
که شبکههای فوق ميزان کاهش نویزی حدود 1 dB
بيشتر از شبکه  MLPرا نتيجه میدهند .با مقایسه
شبکههای  MLPو  RBFمشاهده شد که شبکه عصبی
 RBFدر زمان کمتری آموزش میبيند ولی مدت زمان
بيشتری را برای پاسخگویی و توليد سيگنال آنتینویز نياز
دارد .همچنين مشاهده شد که شبکه دیناميکی
استفادهشده زمان بيشتری را جهت آموزش نياز دارد.

نتایج شبيهسازیهای انجامشده ،عملکرد بهتر شبکه
عصبی دیناميکی استفادهشده و شبکه  RBFرا در کاهش
نویز صوتی نسبت به شبکه  MLPنشان میدهند .با
مقایسه شبکههای  MLPو  RBFمشاهده شد که شبکه
عصبی  MLPدر مدت زمان بيشتری آموزش دیده ولی
مدت زمان کمتری را برای پاسخگویی و توليد سيگنال
آنتینویز نياز دارد .همچنين میتوان برای بهبود عملکرد
شبکه  ،RBFاز مثالهای آموزشی بيشتری استفاده کرد
[ .]22به دليل آنکه هدف ،انجام یک مقایسه دقيق بين
عملکرد شبکهها بود از تعداد مثالهای آموزشی یکسان و
مشابه برای آموزش شبکهها استفاده شد .همچنين با
مقایسه شبکههای دیناميکی و استاتيکی استفادهشده
مشاهده شد که با وجود عملکرد بهتر شبکه دیناميکی در
حذف نویز ،شبکه فوق مدت زمان بيشتری را جهت
آموزش نياز دارد.
همانطور که مشاهده شد انتخاب شبکه عصبی مناسب
میتواند در ميزان کاهش نویز و همچنين سرعت توليد
سيگنال آنتینویز تأثيرگذار باشد .اکثر سيستمهای کنترل
فعال نویز امروزی ،سيستمهایی آنالین هستند و باید در
کمترین زمان ممکن ،سيگنال آنتینویز را جهت حذف
نویز توليد کنند .امروزه تحقيقات بسياری در زمينه
استفاده از شبکههای عصبی در حذف فعال نویز ارائه شده
است که تحقيقات فوق شامل مدلکردن و تخمين مسير
ثانویه با استفاده از شبکههای عصبی ،استفاده از شبکههای
عصبی در کنترل فعال نویز چندکاناله ،ترکيب شبکههای
عصبی به منظور کنترل نویز یا مدلکردن مسير ثانویه،
استفاده از الگوریتمهای آموزشی مختلف و همچنين
استفاده از شبکههای عصبی در کاربردهای تجاری حذف
فعال نویز میباشد [.]24 ،29 ،12
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