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ÚVOD  

Potřeba kvalitních komunikačních prostředků je jedním ze základních požadavků při specifikaci 

vojenských bojových vozidel. Hlasová komunikace musí spolehlivě fungovat i za nepříznivých 

podmínek. Úroveň hluku uvnitř vozidel dosahuje vysokých hodnot, a to až 120 dB [27]. Hluk uvnitř 

vozidla leží v hovorovém pásmu řeči, narušuje komunikaci [28] a značně degraduje kvalitu a 

srozumitelnost řeči [11]. Takový hluk [27] lze potlačit pomocí algoritmů pro zvýraznění řeči [2, 4, 9, 

15, 21, 24].   

 

1 PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 

Algoritmy pro zvýraznění řeči lze obecně dělit podle toho, zda používají ke své činnosti jeden nebo 

více kanálů. Jednokanálové algoritmy [11, 29] pracují, jak název napovídá pouze s jedním kanálem, 

do kterého vstupuje jak užitečný signál, tak hluk. U vícekanálových algoritmů [9] je k dispozici na 

jednom kanále vstupní řečový signál zarušený hlukem (šumem) a na druhém kanále je přítomen 

vzorek šumu, který je korelovaný se šumem v hlavním kanále.  

 

2 CÍLE DOKTORSKÉ PRÁCE 

Cílem doktorské práce je navrhnout algoritmus kompozitního vícepásmového adaptivního zvýraznění 

řeči, který bude vytvářet předpoklady pro použití ve vojenských bojových vozidlech [26, 27, 28, 35]. 

Pro dosažení uvedeného cíle je nezbytné:  

 Provést záznamy reálných hluků v reálných podmínkách bojových vozidel. 

 Provést analýzu hluku na palubách pásových vojenských vozidel. 

 Analyzovat chování vybraných algoritmů pro zvýraznění řeči z hlediska kvality zpracované 

řeči. 

 Určit u vybraných algoritmů poměr signálu k šumu vstupního zarušeného signálu, kdy při 

aplikaci algoritmu na zvýraznění řeči je dosaženo stejné kvality zpracovaného signálu. 

 Na základě provedené analýzy navrhnout algoritmus nebo kombinaci algoritmů pro 

zvýraznění řeči. 

 

3 JEDNOKANÁLOVÉ A VÍCEKANÁLOVÉ ALGORITMY  

V následující kapitole je uveden přehled nejpoužívanějších algoritmů pro zvýraznění řeči.  

3.1 Jednokanálové algoritmy  

Efektivní jednokanálovou metodu pro zvýraznění řeči jsou algoritmy spektrálního odečítání [11, 20, 

21, 23]. Předpokladem, z něhož tyto algoritmy vycházejí je, že hluk je aditivně přičten k řeči a 

nedochází k příliš rychlým změnám jeho spektra [1, 6, 11, 19, 20, 23]. 

3.1.1 Základní algoritmus spektrálního odečítání  

Algoritmus spektrálního odečítání [1, 23, 29] je založen na odečtení odhadu spektra hluku od spektra 

vstupního signálu. Odhad spektra hluku se provádí v segmentech vstupního signálu bez přítomnosti 

řeči. Algoritmus vychází z předpokladu, že spektrum hluku se mezi okamžiky, v nichž je 

vyhodnocováno významně nemění. Nezbytnou součástí algoritmu je detektor řečové aktivity [11].  

Algoritmus spektrální odečítání je popsán vztahem [29]: 

| ̂(   )|
 
 | ̂(   )|

 
 | ̂(   )|

 
 ,                                                                                   (3.1) 
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kde  

| ̂(   )| je modulové spektrum výstupního signálu, tj. zvýrazněné řeči, 

| ̂(   )| je modulové spektrum vstupního signálu, tj. řeči s aditivním šumem (hlukem okolí), 

| ̂(   )| je odhad modulového spektra hluku, 

  je exponent,   =1 pro spektrální odečítání v oblasti modulového spektra,  =2 pro spektrální 

odečítání výkonových spekter. Nedostatkem algoritmů spektrálního odečítání je vznik tzv. hudebního 

šumu [11, 21].  

3.1.2 Beroutiho algoritmus spektrálního odečítání 

Uvedený nedostatek základního algoritmu do jisté míry potlačuje Beroutiho algoritmus [11].  

Algoritmus je popsán vztahem [29]: 

 

            | ̂(   )|
 
 {

| ̂(   )|
 
  | ̂(   )|

 
     | ̂(   )|

 
      | ̂(   )|

 

 | ̂(   )|
 

                                            
                     (3.2) 

 

kde α   a   je parametr definující spektrální pozadí,      . 

Člen   se mění pro jednotlivé zpracovávané rámce vstupního signálu.  

Platí [29]: 

     
 

  
      ,                                                                                                                (3.3) 

kde       je poměr signálu k šumu pro každý zpracovávaný rámec,                 a    

představuje hodnotu   při     = 0 dB. 

Základním nedostatkem algoritmu je výchozí předpoklad, že zpracovávaná řeč je rušena hlukem 

rovnoměrně v celém svém kmitočtovém pásmu [29].  

3.1.3 Algoritmus vícepásmového spektrálního odečítání 

Závislost chování algoritmu na spektrálním charakteru hluku se snaží odstranit algoritmus 

vícepásmového spektrálního odečítání (MBSE, Multiband Spectral Subtraction) [29, 30]. Tento 

algoritmus počítá s nerovnoměrným spektrálním rozložením hluku [29, 30].  

Algoritmus vícepásmového spektrálního odečítání je popsán vztahem [11, 29]: 

|  ̂( 
   )|

 
 |  ̂( 

   )|
 
     |  ̂( 

   )|
 
                                                                         (3.4) 

        , 

kde    jsou diskrétní kmitočty, | ̂   
    |

 
 je odhad výkonového spektra hluku,    a    jsou první a 

poslední diskrétní kmitočet v   -tém pásmu. Parametry    a    se nastavují individuálně pro každé 

kmitočtové pásmo. 

Parametr    je funkcí poměru signálu k šumu pro příslušné kmitočtové pásmo [11]. 

Záporné složky v kmitočtovém spektru jsou [11]: 
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               | ̂ ( 
   )|

 
 {

| ̂ ( 
   )|

 
    | ̂ ( 

   )|
 
  | ̂ ( 

   )|
 

 | ̂ ( 
   )|

 
                                      

 
                                         (3.5) 

  

3.1.4 Detektor řečové aktivity 

Základním blokem ve všech výše uvedených algoritmech je detektor řečové aktivity. Jeho úkolem je 

ve vstupním zpracovávaném signálu určit okamžiky, kdy je v signálu přítomna řeč a kdy v signálu řeč 

přítomna není. Rozšířeným je energetický detektor řečové aktivity.  

Pro krátkodobou energii signálu platí [22]: 

 [ ]  
 

 
∑   [ ]      

    ,                                                                                                      (3.6) 

kde   je délka vyhodnocovaného segmentu zpracovávaného signálu,   je index konkrétního 

segmentu.  Vypočtená krátkodobá energie je porovnávána s dlouhodobou střední hodnotou energie 

pozadí. 

V řečových segmentech je dlouhodobá střední hodnota šumu určena vztahem [22]: 

  [ ]      [   ]         [ ],                                                                                  (3.7) 

kde   [   ]  je dlouhodobá střední hodnota určená v předchozím segmentu a  

   je konstanta exponencionálního průměrování. Rozsah konstanty     ⟨         ⟩ [  ]. 

Dlouhodobá střední hodnota šumu v segmentech, které jsou vyhodnoceny jako šumové, je: 

  [ ]      [   ]         [ ]                                                                                 (3.8)  

kde     ⟨          ⟩ [  ]  

Segmenty s přítomností řeči a bez přítomnosti řeči jsou vyhodnocovány následujícím způsobem [22]: 

 [ ]    [ ]            [ ]                                                                                     (3.9) 

 [ ]    [ ]            [ ]   ,                                                                                (3.10) 

kde    [ ] je příznak řečové aktivity,    ⟨       ⟩,    ⟨       ⟩ [22] jsou konstanty, které slouží 

k realizaci hystereze při procesu rozhodování. V případě, že je energie aktuálního analyzovaného 

segmentu vstupního zpracovávaného signálu vyšší, než je dlouhodobá střední hodnota šumu 

s přičtenou hodnotou prahu řeči, pak je tento segment signálu označen jako segment obsahující řeč. 

Pokud naopak je energie současného segmentu nižší, pak je tento segment označen za šumový. 

3.2 Vícekanálové algoritmy - adaptivní filtry 

Adaptivní filtr [3, 7, 9, 17, 25, 34] lze charakterizovat jako kmitočtový filtr, u něhož dochází ke změně 

jeho koeficientů na základě použitého adaptivního algoritmu [17]. Výhodou tohoto typu filtru je 

možnost fungování i v měnícím se prostředí. Koeficienty filtru reagují na prostředí, a to v závislosti na 

daném vyhodnocovacím kritériu filtru. Cílem adaptivního algoritmu je dosažení stavu, kdy koeficienty 

filtru konvergují k optimálnímu řešení. Praktickým požadavkem je, aby za podmínky zachování 

stability algoritmus konvergoval co nejrychleji. 

3.2.1 Vícepásmové adaptivní filtry SAF 

V následujícím bude pozornost soustředěna na vícepásmové adaptivní filtry (SAF, Subband Adaptive 

Filter). Jedním z hlavních nedostatků klasických adaptivních filtrů je, že k jejich realizaci se používají 

FIR filtry s velkým počtem koeficientů [9]. Takové kmitočtové filtry jsou výpočetně náročné a 

dosažená konvergenční rychlost je velmi nízká [9]. Možným řešením je rozložit zpracovávané 
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kmitočtové pásmo na více dílčích kmitočtových pásem a aplikovat některý z typů vícepásmových 

adaptivních filtrů.  

Na obrázku 3.1 je uvedeno blokové schéma vícepásmové struktury adaptivního filtru. Úkolem banky 

filtrů (banka filtrů pro analýzu)       je rozložit širokopásmový signál  [ ]  a referenční signál 

 [ ] do N kmitočtových pásem. Takto vzniklé signály jsou následně podrobeny procesu decimace. 

Tím je dosaženo snížení vzorkovacího kmitočtu decimační konstantou D. Vzorkovací kmitočet těchto 

signálů je potom 
  

 
, kde     je vzorkovací kmitočet vstupního signálu. Tyto signály je možné 

zpracovávat pomocí FIR filtrů s menším počtem koeficientů, než kdyby nedošlo ke snížení 

vzorkovacího kmitočtu pomocí decimace. Signály jsou dále zpracovány jednotlivými adaptivními 

filtry      . Každý filtr je plně nezávislý a má svou vlastní adaptační smyčku. Chybový signál  [ ] se 

počítá lokálně a na základě tohoto signálu dochází k výpočtu a aktualizaci koeficientů filtru. Cílem je 

dosáhnout minimální hodnoty chybového signálu pro dané zpracovávané kmitočtové pásmo. Chybový 

signál pro celé pásmo je potom určen složením všech chybových signálů pro jednotlivá pásma 

s pomocí banky filtrů pro syntézu. Banka filtrů pro syntézu obsahuje rovněž blok interpolátorů, které 

mají za úkol obnovit původní vzorkovací kmitočet signálu před závěrečnou filtrací.  

 

Obr. 3.1 Blokové schéma pásmového adaptivního filtru. 

Cílem vícepásmových adaptivních filtrů je rozložit proces adaptivní filtrace vyššího řádu na úlohu 

s více adaptivními filtry nižších řádů. Vícepásmové adaptivní filtry [10, 13, 14, 37] lze realizovat ve 

struktuře s uzavřenou nebo s otevřenou smyčkou zpětné vazby [9].  

 

3.2.2 Adaptivní filtry MSAF 

Vícepásmový adaptivní filtr MSAF je znázorněn na obr. 3.2. Vstupní  [ ] a referenční  [ ] signál je 

rozložen do jednotlivých kmitočtových pásem pomocí banky filtrů pro analýzu      .         

vyjadřuje filtry se stejnou přenosovou funkcí. Tyto filtry jsou na rozdíl od klasického filtru umístěny 

před bloky decimací. V této struktuře adaptivní filtr filtruje kmitočtově omezené signály na původním 

vzorkovacím kmitočtu a koeficienty adaptivních filtrů jsou aktualizovány na decimované rychlosti. 
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Obr. 3.2 Vícepásmový adaptivní filtr typu MSAF [20].  

 

Algoritmus MSAF lze realizovat jako algoritmus s minimálním zpožděním, a to buď ve struktuře 

s otevřenou, nebo s uzavřenou smyčkou zpětné vazby [9], viz obr. 3.3, 3.4.  

 

Obr. 3.3 MSAF s minimálním zpožděním, realizace s uzavřenou smyčkou zpětné vazby [9]. 

 



 

9 

 

 

Obr. 3.4 MSAF s minimálním zpožděním, realizace s otevřenou smyčkou zpětné vazby [9].  

 

4 METODY HODNOCENÍ ALGORITMŮ  

 

Součástí vývoje algoritmů pro zvýraznění řeči je schopnost jejich správného hodnocení [32, 33]. 

Zvýrazněnou řeč lze charakterizovat srozumitelností a kvalitou [8, 31, 33]. Použití metod pro 

zvýraznění řeči nemusí vést ke zlepšení obou parametrů [36].   

 

Při objektivním hodnocení řeči se řeč rozdělí do rámců v délce trvání 10-30 ms a výpočtem se určí 

zkreslení mezi vstupní a výstupní řečí. Celkové hodnocení zkreslení řeči je dáno průměrem zkreslení 

jednotlivých rámců.  

Segmentální SNR 

Metoda segmentálního SNR [5, 11, 16, 38] je jednou z nejjednodušších objektivních metod. 

Řečový signál se rozdělí do   segmentů stejné délky. Pro každý rámec je určeno SNR. Výsledná 

hodnota SNR se učí jako geometrická střední hodnota jednotlivých SNR. 

Poměr signálu k šumu pro daný segment zpracovaného signálu je dán vztahem [11]: 

       
  

 
∑      

   
   

∑         
    [ ]

∑ ( [ ]  [ ]̂)
       

    

 ,                                                                      (4.1) 

kde  [ ] je původní hlukem nezarušený signál,  ̂[ ] je zvýrazněný signál,   je délka rámce a   je 

počet rámců signálu. Délka rámce se obvykle volí v rozsahu od 15 do 20 ms [11]. Je zřejmé, že 

v případě        se jedná o geometrickou střední hodnotu poměrů signálu k šumu všech 

analyzovaných segmentů signálu. 

Nectností        je jeho chování v intervalech ticha. V těchto intervalech bude energie signálu velmi 

malá, a to bude mít za následek záporné hodnoty       . Tuto nectnost odstraňuje vztah [16]: 

        
  

 
∑      

   
   (  

∑   [ ]      
    

∑ ( [ ]  [ ]̂)
       

    

)                                                            (4.2) 
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Segmentální SNR s rozdělením do kmitočtových pásem 

Cílem segmentálního SNR s rozdělením do kmitočtových pásem [11, 12] je věrněji přiblížit objektivní 

hodnocení kvality zpracované řeči skutečnému lidskému vnímání. Do výpočtu jsou touto metodou 

zahrnuta tzv. kritická kmitočtová pásma, což odráží skutečnost, že k vnímání hlasitosti přispívají různá 

kmitočtová pásma různou mírou. To je vyjádřeno tzv. váhovými koeficienty, které jsou definovány 

pro konkrétní kmitočtová pásma.  

Výpočet SNR je proveden v kmitočtové oblasti [11]: 

         
  

 
∑

∑        [ 
 [   ]   [   ]  ̂[   ]  ] 

   

∑   
 
   

   
   ,                                                     (4.3) 

kde    je váha j-tého kmitočtového pásma, K je celkový počet kmitočtových pásem, M je celkový 

počet rámců signálu,  [   ] je přenosová funkce filtru čistého signálu v  -tém kmitočtovém pásmu a 

 ̂[   ] je přenosová funkce filtru zvýrazněného signálu v  -tém kmitočtovém pásmu. 

Itakurova-Saitova míra 

Itakurova-Saitova míra [11] je další z objektivních metod hodnocení kvality řeči. Představuje 

spektrální nesymetrickou míru. Při výpočtu se používají LPC koeficienty jak čistého, tak 

zvýrazněného signálu.  

        ̂  
  

  ̂
 
  ̂
 
    ̂

  
     

    (
  ̂

  
)   ,                                                                                (4.4) 

kde    a   ̂ jsou zisky čistého a zvýrazněného signálu. Pro    platí [11]: 

      
    

   ,                                                                                                                      (4.5) 

kde   
  [                    ] obsahuje autokorelační koeficienty čistého signálu.   

 

5 ANALÝZA HLUKU VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH 

 

Bojová vojenská vozidla vytvářejí při svém nasazení hluk. Byla provedena měření hladiny 

akustického tlaku na konkrétních typech bojových vozidel, a to kolových i pásových.  

Z výše uvedených analýz vyplývá, že hluk [18, 27] generovaný vozidlem leží v pásmu hovorového 

signálu, a to především v kmitočtovém pásmu od 63 do 1000 Hz. Úrovně hladin akustického tlaku 

dosahují v oktávách 63 a 125 Hz u pásových vozidel hodnot až 118 dB.  
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Obr. 5.1: Průměr změřených hodnot akustického tlaku na pásovém vozidle. 

Z provedeného rozboru vyplývají následující závěry: 

- Spektrální charakter hluku u kolových i pásových vozidel je obdobný. U pásových vozidel 

dosahují úrovně hluku vyšších hodnot. Tato skutečnost je patrně dána velmi tuhou a odolnou 

konstrukcí samotných vozidel a jeho pancéřováním. 

- Při jízdě konstantní rychlostí lze spektrum hluku považovat v krátkých úsecích za stacionární, 

tj. že se významně nemění v čase. 

- Výrazně nestacionární charakter má hluk v režimu akcelerace vozidla. 

 

6 ANALÝZA VYBRANÝCH ALGORITMŮ 

 

Cílem bylo porovnat chování vybraných algoritmů pro zvýraznění řeči z hlediska kvality 

zpracovaného signálu. 

Na základě rozboru základních vlastností a chování jednotlivých algoritmů byly analyzovány 

algoritmy: 

- Beroutiho algoritmus spektrálního odečítání 

- Algoritmus vícepásmového spektrálního odečítání 

- Adaptivní algoritmus MSAF 

Řeč, k níž byl přičten hluk vozidla v definovaném poměru signálu k šumu byla zpracována všemi výše 

uvedenými algoritmy. Byla porovnávána kvalita výstupního hovorového signálu. K hodnocení kvality 

byly použity metody objektivního hodnocení - Itakurova-Saitova míra a segmentální SNR 

s rozdělením do kmitočtových pásem.  

6.1 Beroutiho algoritmus spektrálního odečítání 

Funkce Beroutiho algoritmu spektrálního odečítání [29, 30] je popsána vztahem (3.2). Výstupní signál 

závisí na hodnotě parametru  . Z tohoto důvodu bylo pro účely analýzy provedeno testování algoritmu 

pro tři hodnoty parametru  , a to pro                   . Lze konstatovat, že chování algoritmu je 

podstatně lepší při vyšších poměrech SNR a při vyšší hodnotě parametru  . Při hodnotě    0,001 a 

hodnotách SNR menších jak 0 dB je ve výstupním zpracovaném signálu velkou měrou zastoupen 

hudební šum. 
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Obr. 6.1 Itakurova-Saitova míra pro Beroutiho algoritmus spektrálního odečítání. 

 

Obr. 6.2 Segmentální SNR s rozdělením do kmitočtových pásem pro Beroutiho algoritmus 

spektrálního odečítání. 

 

6.2 Vícepásmové spektrální odečítání 

Vícepásmové spektrální odečítání (MBAND, Multiband Spectral Subtraction) [29, 30] je definováno 

vztahem (3.4) a (3.5). Chování algoritmu a tím i výstupní signál je závislý na parametrech   a na 

počtu zvolených kmitočtových pásem. Z tohoto důvodu bylo provedeno testování daného algoritmu 
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pro tři hodnoty parametru  , a to pro 0,1; 0,01 a 0,001. Při každém z těchto parametrů bylo chování 

algoritmu analyzováno pro 2, 4 a 8 kmitočtových lineárně dělených pásem. Lze konstatovat, že pro 

dané prostředí charakterizované hlukem vojenských vozidel není významný rozdíl v kvalitě 

zpracované řeči při zvyšování počtu kmitočtových pásem nad 2. 

 

Obr. 6.3 Itakurova-Saitova míra pro vícepásmové spektrální odečítání, 2 pásma. 

 

Obr. 6.4 Segmentální SNR s rozdělením do kmitočtových pásem pro vícepásmové spektrální 

odečítání, 2 pásma. 
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6.3 Algoritmus MSAF 

Při realizaci algoritmu MSAF [37] bylo uvažováno s použitím adaptivního filtru o délce 64 

koeficientů. Algoritmus byl testován pro tři hodnoty zpracovávaných kmitočtových pásem, a to pro 2, 

4 a 8 kmitočtových pásem. Ve všech kmitočtových pásmech byl algoritmus realizován pro dvě 

hodnoty iteračního kroku  , a to pro 0,1 a 0,01.  

 

Obr. 6.5 Itakurova-Saitova míra pro algoritmus MSAF, 2 pásma. 

 

Obr. 6.6 Itakurova-Saitova míra pro algoritmus MSAF, 4 pásma. 
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Obr. 6.7 Segmentální SNR s rozdělením do kmitočtových pásem pro algoritmus MSAF, 2 pásma. 

 

Obr. 6.8 Segmentální SNR s rozdělením do kmitočtových pásem pro algoritmus MSAF, 4 pásma. 

 

Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že při zvýšení počtu kmitočtových pásem ze dvou na 

čtyři se zvyšuje kvalita zpracovaného signálu, a to zejména při záporných hodnotách SNR. Při zvýšení 

počtu kmitočtových pásem ze čtyř na osm již nedochází k podstatnému zvýšení kvality výstupního 

signálu. Lze tedy konstatovat, že pro daný záměr je optimální použití čtyř kmitočtových pásem. 
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Chování algoritmu, a tím i kvalitu výstupního signálu lze upravit nastavením iteračního kroku  . Pro 

dané použití se jeví jako optimální hodnota   rovna 0,1. 

  

6.4 SNR vstupního signálu, při němž je dosaženo stejné kvality zpracované řeči 

Pro stanovení optimální kombinace algoritmů pro zvýraznění řeči s ohledem na šumové podmínky, je 

nutné provést porovnání chování kombinace dvou algoritmů, a to algoritmu jednokanálového a 

adaptivního.  

U algoritmu MSAF bylo analýzou zjištěno, že při zvyšování počtu kmitočtových lineárně dělených 

pásem nad čtyři nedochází k výraznému zvýšení kvality zpracované řeči.  

Dále je pozornost soustředěna na kombinaci algoritmů Beroutiho spektrálního odečítání s adaptivním 

algoritmem MSAF a vícepásmového spektrálního odečítání MBAND s algoritmem MSAF - se dvěma 

a čtyřmi lineárně dělenými kmitočtovými pásmy.  

Pro aplikaci kombinace uvedených algoritmů v rámci kompozitní metody na zvýraznění řeči je nutno 

definovat konkrétní hodnotu poměru signálu k šumu vstupního zarušeného signálu, kdy je při realizaci 

obou uvedených algoritmů dosaženo stejné kvality výstupního signálu. Pro uvedenou aplikaci bylo 

použito vyhodnocení na základě hodnoty segmentálního SNR s dělením kmitočtových pásem. Z grafů 

lze názorně usoudit, od jaké hodnoty SNR je výhodnější použít konkrétní algoritmus.  

 

 

Obr. 6.9 Bod stejné kvality pro Beroutiho algoritmus spektrálního odečítání β=0,1, MSAF pro μ=0,1 s 

2 kmitočtovými pásmy. 
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Obr. 6.10 Bod stejné kvality pro Beroutiho algoritmus spektrálního odečítání β=0,1 a MSAF pro 

μ=0,01 s 2 kmitočtovými pásmy. 

 

Obr. 6.11 Bod stejné kvality pro Beroutiho algoritmus spektrálního odečítání β=0,1 a MSAF pro μ=0,1 

se 4 kmitočtovými pásmy. 
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Obr. 6.12 Bod stejné kvality pro Beroutiho algoritmus spektrálního odečítání β=0,1 a MSAF pro 

μ=0,01 se 4 kmitočtovými pásmy. 

 

 

Obr. 6.13 Bod stejné kvality pro vícepásmové spektrální odečítání β=0,1 a MSAF pro μ=0,1, 2 

kmitočtová pásma. 
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Obr. 6.14 Bod stejné kvality pro vícepásmové spektrální odečítání MBAND β=0,1 a MSAF pro 

μ=0,01, 2 kmitočtová pásma. 

 

 

 

Obr. 6.15 Bod stejné kvality pro vícepásmové spektrální odečítání MBAND β=0,1 a MSAF pro μ=0,1, 

4 kmitočtová pásma. 
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Obr. 6.16 Bod stejné kvality pro vícepásmové spektrální odečítání MBAND β=0,1 a MSAF pro 

μ=0,01, 4 kmitočtová pásma. 

 

6.5 Výsledky analýzy 

Chování algoritmů Beroutiho spektrálního odečítání a vícepásmového spektrálního odečítání je velmi 

podobné, co se týká kvality výstupního zpracovaného signálu. Podle odborné literatury [11, 30] nemá 

u vícepásmového spektrálního odečítání smysl zvyšovat počet zpracovávaných kmitočtových pásem 

nad 4. Obecně nad touto hranicí není dosaženo podstatného zvýšení kvality výstupní řeči. Podle 

provedených simulací lze v konkrétním případě tvrdit, že dostatečný počet kmitočtových lineárně 

dělených pásem je 2. Při dalším zvyšování počtu kmitočtových pásem nedošlo k očekávanému zvýšení 

kvality řeči. To bylo potvrzeno Itakurovým-Saitovým kritériem a segmentálním SNR s rozdělením do 

kmitočtových pásem. 

Při porovnání Beroutiho algoritmu a vícepásmového algoritmu spektrálního odečítání je zřejmé, že je 

dosaženo velmi podobných výsledků z hlediska kvality výstupního signálu. Důvodem je spektrální 

charakter hluku, který je koncentrován převážně v dolním kmitočtovém pásmu a rovněž skutečnost, že 

algoritmus spektrálního odečítání využívá k výpočtu zvýrazněného signálu informaci o fázi vstupního 

zarušeného signálu. Právě použití této fázové informace má při záporných hodnotách SNR vstupního 

signálu velmi negativní vliv na kvalitu zvýrazněného výstupního signálu. 

U algoritmu MSAF je dosahováno ve srovnání s metodami spektrálního odečítání vyšší kvality 

zpracované řeči obecně při nižších hodnotách SNR. Z analýzy jasně vyplývá, že má smysl realizovat 

tento algoritmus se čtyřmi kmitočtovými pásmy. Z hlediska kvality výstupního signálu je patrný 

rozdíl. 

Byl určen poměr signálu k šumu        vstupního zarušeného signálu, kdy je při aplikaci algoritmů 

Beroutiho spektrálního odečítání, popř. vícepásmového spektrálního odečítání a adaptivního algoritmu 

MSAF dosaženo stejné kvality řeči. Při SNR vyšším, než je       , je dosaženo vyšší kvality 

zpracované řeči při použití některého z algoritmů spektrálního odečítání - Beroutiho popř. 

vícepásmového spektrálního odečítání a při hodnotách nižších je vyšší kvality řeči dosaženo při 

použití adaptivního algoritmu MSAF. Hodnota        je závislá na počtu kmitočtových pásem 

algoritmu, volbě iteračního kroku algoritmu a rovněž na volbě parametru  . 
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Na výše uvedených grafech je zřetelné, při kterých konkrétních hodnotách SNR vstupního, tedy 

hlukem vozidla zarušeného signálu je vhodné aplikovat algoritmus spektrálního odečítání a kdy je 

naopak vhodné použít algoritmus MSAF, a to při konkrétně zvolených parametrech obou algoritmů. 

Optimální kombinací těchto dvou algoritmů tak lze prokazatelně dosáhnout vyšší kvality výstupního 

hovorového signálu než pouze při použití jedné z uvedených metod. 

 

7 KOMPOZITNÍ METODA ZVÝRAZNĚNÍ ŘEČI 

Navržený kompozitní algoritmus vychází z teoretického rozboru a analýz, které byly provedeny. 

Spočívá ve vhodné  integraci vícepásmového adaptivního algoritmu MSAF a jednokanálového 

algoritmu spektrálního odečítání. Ten lze realizovat buď jako Beroutiho algoritmus spektrálního 

odečítání, nebo jako algoritmus vícepásmového spektrálního odečítání. Nová metoda využívá výhod 

obou algoritmů v dynamicky se měnícím prostředí bojových pásových vozidel.  

Algoritmus MSAF je vhodné realizovat se dvěma, popř. čtyřmi lineárně dělenými kmitočtovými 

pásmy. Blokové schéma navrženého kompozitního algoritmu je uvedeno na obr 7.1 a 7.2. Na obrázku 

7.1 je uvedena kompozitní metoda realizovaná jako integrace algoritmu MSAF a Beroutiho 

spektrálního odečítání. Doporučuje se realizovat algoritmus MSAF se čtyřmi kmitočtovými pásmy. 

Na obrázku 7.2 je uvedena kompozitní metoda realizovaná jako integrace algoritmu MSAF a 

vícepásmového spektrálního odečítání. Doporučuje se realizovat algoritmus MSAF i algoritmus 

vícepásmového spektrálního odečítání se čtyřmi kmitočtovými pásmy. 

 

Obr. 7.1 Blokové schéma kompozitního algoritmu – Beroutiho spektrální odečítání a MSAF. 
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Obr. 7.2 Blokové schéma kompozitního algoritmu – vícepásmové spektrální odečítání a MSAF. 

Při hodnotách SNR vyšších, než je hodnota       , je řeč zpracovávána jednokanálovým algoritmem 

spektrálního odečítání. Při vysokých hodnotách hluku okolí, kdy je SNR nižší, než       , je řeč 

zpracována adaptivním algoritmem MSAF.  

        je funkcí parametrů jednotlivých algoritmů. Při zmenšování hodnoty iteračního kroku 

algoritmu MSAF dochází k posunu bodu stejné kvality        směrem do kladných hodnot SNR 

vstupního zarušeného signálu. V takovém případě je v reálné aplikaci používán především algoritmus 

MSAF. Volba příliš malé hodnoty iteračního kroku má však za následek zhoršení konvergenčních 

vlastností a zvýšení nároků na výpočetní výkon digitálního signálového procesoru. Proto je vždy 

důležité na základě navržených grafů rozhodnout o správné volbě všech parametrů s ohledem na 

konkrétní aplikaci a použitelné technické prostředky. 

Úroveň        však bude v praxi upravována při instalaci komunikačního systému na konkrétní typ 

vozidla a vychází z konkrétního měření hlukových poměrů. Cílem je, aby bylo ve všech režimech 

provozu a činnosti vozidla dosaženo co nejvyšší kvality zpracované řeči při zachování dostatečné 

srozumitelnosti. Jak bylo uvedeno, nedostatkem všech metod spektrálního odečítání je vznik tzv. 

hudebního šumu, což bylo prokázáno i analýzou vybraných algoritmů v konkrétním prostředí. Od 

kompozitní metody je očekávána výrazně menší tvorba hudebního šumu, který je pro posádku vozidel 

značně nepříjemný. Od navržené kompozitní metody je rovněž očekávána optimální kvalita 

zpracované řeči za všech SNR, tedy v rozsahu od –15 do +15 dB. 

Provedenou analýzou je prokázáno, že navrženou kompozitní metodou je dosaženo vyšší kvality 

výstupního zpracovaného signálu, než by bylo dosaženo při použití pouze jedním z analyzovaných 

algoritmů. 
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8 ZÁVĚR 

  

Cíl disertační práce vychází z požadavků, které byly definovány v oblasti komunikačních zařízení 

instalovaných na pásových vojenských vozidlech. Řečový signál, který vstupuje do vojenských 

komunikačních prostředků instalovaných na palubách pásových vozidel, je značně rušen hlukem, 

který tato vozidla generují. Tento problém je zvýrazněn použitím mikrofonů, namísto tradičních 

laryngofonů, které byly hojně používány v minulosti a do značné míry díky fyzikálnímu principu své 

činnosti eliminovaly tento problém. Mikrofony principiálně propouštějí do komunikačního kanálu 

hluky vozidla. Tento hluk se aditivně přičítá k užitečnému hovorovému signálu a nelze jej odstranit 

běžnými metodami digitální filtrace.  

V rámci práce byly definovány následující úkoly: 

 Provést záznamy reálných hluků v reálných podmínkách bojových vozidel. 

V rámci práce byla vytvořena rozsáhlá databáze hluků pásových vozidel. Tyto hluky byly nahrávány 

v reálném prostředí a ve skutečných používaných vozidlech. 

 Provést analýzu hluku na palubách pásových vojenských vozidel. 

Na palubách vozidel byla provedena hlukoměrná měření. Výsledkem jsou průběrné hodnoty hluku 

v jednotlivých kmitočtových pásmech. Z pořízených nahrávek bylo rovněž výpočtem určeno 

kmitočtové spektrum.  

 Analyzovat chování vybraných algoritmů pro zvýraznění řeči z hlediska kvality zpracované 

řeči. 

Na základě studia celé řady algoritmů pro zvýraznění řeči byly vybrány potenciálně nejvhodnější pro 

provedení analýzy. Těmto algoritmy jsou: 

- Algoritmus Beroutiho spektrálního odečítání, 

- Algoritmus vícepásmového spektrálního odečítání, 

- Adaptivní algoritmus MSAF. 

Tyto algoritmy byly analyzovány v prostředí MATLAB. Pro hodnocení kvality zpracované řeči byly 

použity standardní metody, a to výpočet Itakurovy-Saitovy míry a výpočet segmentáního SNR 

s rozdělením do kmitočtových pásem. 

Analýzou bylo zjištěno, že v prostředí pásových bojových vozidel lze vhodně aplikovat jak algoritmus 

Beroutiho spektrálního odečítání, tak algoritmus vícepásmového spektrálního odečítání. Bylo zjištěno, 

že u algoritmu vícepásmového spektrálního odečítání není dosahováno podstatného zvýšení kvality 

zpracované řeči při zvyšování počtu kmitočtových pásem nad 2. Lze to vysvětlit spektrálním 

rozložením hluku vozidla, který je koncentrován převážně v dolním kmitočtovém pásmu, ve shodě 

s provedenými měřeními. Byla provedena analýza chování algoritmu MSAF z hlediska kvality 

zpracovaného signálu, a to pro různé hodnoty iteračního kroku algoritmu a pro 2, 4 a 8 lineárně 

dělených kmitočtových pásem. Z analýzy pro konkrétní prostředí vyplývá, že při zvyšování počtu 

kmitočtových pásem nad 4 již není dosahováno podstatného zvýšení kvality zpracované řeči. Při 

zmenšování hodnoty iteračního kroku dochází ke zvyšování kvality zpracovaného signálu, tedy řeči. 

 Určit u vybraných algoritmů poměr signálu k šumu vstupního zarušeného signálu, kdy při 

aplikaci algoritmu na zvýraznění řeči je dosaženo stejné kvality zpracovaného signálu. 

Výsledky analýz byly vyneseny do grafů a byl určen bod stejné kvality        výstupního 

zpracovaného signálu. Ten je definován jako poměr signálu k šumu vstupního hovorového signálu 
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zarušeného hlukem, kdy je po zpracování dosaženo stejné kvality výstupního signálu, tedy řeči. Tento 

bod byl definován na základě porovnání hodnot segmentálního SNR s rozdělením do kmitočtových 

pásem.  Bod stejné kvality určuje rozsah použití jednotlivých algoritmů v navržené metodě. 

 Na základě provedené analýzy navrhnout algoritmus nebo kombinaci algoritmů pro 

zvýraznění řeči. 

Byl navržen nový kompozitní algoritmus, který je realizován jako kombinace dvoukanálové adaptivní 

filtrace MSAF s jednokanálovou metodou spektrálního odečítání. Jednokanálovou metodu lze v praxi 

realizovat jako Beroutiho spektrální odečítání, nebo jako vícepásmové spektrální odečítání. Rovněž 

byl definován rozsah použití jednotlivých algoritmů v navržené metodě, a to pomocí definovaného 

      .  

Všechny výsledky a poznání, které jsou uvedeny v této práci, byly ověřeny pomocí simulací 

v prostředí MATLAB. Vstupem byly nahrávky pořízené na reálných pásových vojenských vozidlech a 

nahrávka řeči pořízená v akustické laboratoři.  
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ABSTRAKT 

 

Disertační práce se zabývá jednokanálovými a dvoukanálovými algoritmy pro zvýraznění řeči. Cílem 

práce je provést důkladnou analýzu těchto algoritmů a na základě toho navrhnout kombinovanou 

kompozitní metodu pro zvýraznění řeči pro použití v prostředí vojenských vozidel. Cílem je nalezení 

takového řešení, které přinese kvalitativní zlepšení řeči zejména ve vojenských komunikačních 

systémech. Ty jsou charakterizovány velmi vysokým hlukem, nízkým poměrem SNR a hlukem 

vyskytujícím se především na nízkých kmitočtech.  

 

The thesis deals with single channel and multiple channel algorithms for speech enhancement. The 

goal of this work is to perform the deep analysis of both single channel and multiple channel 

algorithms in sense of their behaviour in noisy environment of combat vehicles and platforms. Based 

on this analysis a new composite speech enhancement algorithm will be designed.  This new approach 

is expected to increase quality of the processed speech in military communications systems. These 

systems are characterised by their operation under very noisy conditions where background noise is 

very high and signal-to-noise ratio extremely low. These noisy conditions are typical for the range of 

military and combat platforms and vehicles. 

 


