
ABSTRAKT

Diplomová práce je zaměřena na studium algoritmů zabývajících se separací šumu z hudebního 

signálu. První část je úvodem do problematiky metod, jenž je užíváno pro odstraňování šumu  z 

hudebního signálu. Dále pak obsahuje teorii k dané problematice, konkrétně popis transformací pro 

převod z časové do frekvenční oblasti a nakonec je podrobně vysvětlena metoda prahování 

spektrálních koeficientů. 

Náplní druhé části je rozbor navrženého algoritmu, na kterém se provádělo testování. Z počátku 

jsou popsány rychlé algoritmy pozvolené transformace a dále detailní popis algoritmu jako jednoho 

celku. Později se kapitola zabývá výběrem zvukových nahrávek a jejich přípravě na samotné testování.

 Ve třetí části diplomové práce je přiblíženo samotné testování zvukových ukázek. Kapitola 

taktéž obsahuje srovnání jednotlivých transformací, dosažené výsledky a zhodnocení algoritmu.
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ABSTRACT

The master's thesis focuses on the study of algorithms dealing with noise separation from 

musical signal. The first chapter is an introduction into methods which are used for noise removal of 

the musical signal. Furthermore, this chapter describes theory to the issue, specifically a description of 

transformations for converting from time to frequency domain, and finally thresholding method of 

spectral coefficients is explained in detail.

The aim of the second chapter is an analysis of the proposed algorithm, which is engaged in 

testing. From the beginning fast algorithms of gradual transformation are described and then a detailed 

description of the algorithm as a whole. Later, this chapter deals with the selection of audio recordings 

and with preparation of these recordings for the actual testing.

Finally, testing of audio samples is presented in the third chapter of this thesis. This chapter 

also concludes comparison of individual transformations, achieved results and review of algorithm.
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Úvod

Prahovanie (thresholding) spektrálnych koeficientov je moderná disciplína v oblasti spracovania 

signálov, ktorá má od začiatku svojho vzniku významné uplatnenie v metódach zaoberajúcich sa 

odstraňovaním šumu zo zvukových signálov. Prahovacie metódy patria do skupiny spracovania 

signálu v oblasti obrazu transformácií a preto sa vyskytujú v kombinácii s niektorou z týchto 

nasledovných transformácií DFT, DWT, poprípade DCT.

Táto diplomová práca sa zaoberá metódami potlačovania či už bieleho alebo prírodného šumu 

v hudobných signáloch tzv. prahovaním koeficientov obrazu DFT, DCT a MDCT. Pre testovanie 

algoritmu bude vytvorená databáza hudobných nahrávok, ktoré budú postupne zašumované rôznymi 

druhmi šumov.

Prvá časť diplomovej práce obsahuje popis teoretických znalostí k danej problematike, čiže 

súhrn základnej teórie k téme diplomovej práce. Konkrétne sa jedná o prahovacie pravidlá pre 

potlačovanie šumu vo zvukových signáloch. Taktiež obsahuje výpis jednotlivých transformácií, ktoré 

sú neskôr použité v praktickej časti a nakoniec je pozornosť upretá na jednotlivé prahovacie metódy. 

Druhá kapitola je venovaná praktickej časti diplomovej práce. Postupne sú popísané a 

vysvetlené rýchle algoritmy FFT, FDCT a FMDCT. Ďalej sa kapitola zaoberá rozborom použitého 

algoritmu, čiže popisom jednotlivých blokov. V poslednej časti je ozrejmený samotný postup 

testovania nahrávok ako aj výpis zdrojov, z ktorých bolo čerpané pri programovaní algoritmu.

V tretej časti sa nachádza celkové zhodnotenie použitých metód. Okrem toho nechýbajú ani 

dosiahnuté výsledky, vzájomné porovnanie metód z rôznych uhlov pohľadu a v poslednom rade 

podkapitola venovaná výberu optimálnej metódy.

Na záver je urobený súhrn a zhodnotenie prínosov tejto diplomovej práce. Taktiež sú navrhnuté 

smery, ktorými by sa mohlo uberať ďalšie pokračovanie tejto práce. 
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1. Teoretický úvod 

Táto kapitola je venovaná teoretickému úvodu k danej problematike spracovania hudobných signálov. 

Kapitola prechádza postupne od základnej teórie používaných metód cez transformácie prevodu 

signálu z časovej do frekvenčnej (spektrálnej) oblasti až po samotnú spektrálnu úpravu koeficientov 

daného signálu.

1.1 Základná teória o metódach na separáciu šumu z hudobných signálov

Číslicové spracovanie hudobných signálov ponúka široký rad aplikácií. Patrí sem najmä 

digitálna kompresia, kódovanie hudby pre efektívne ukladanie a prehrávanie, modelovanie a 

reprodukcia akustiky hudobných nástrojov a hudobných priestorov, digitálne hudobné syntezátory,

digitálne audio mixéry a v poslednom čase veľmi obľúbené priestorovo-časové zvukové efekty pre

domáce kiná.

Následne popísané metódy sú najčastejšie aplikované hudobné nahrávky, ktoré boli vytvorené 

v začiatkoch záznamu hudby. V začiatkoch záznamu hudby bolo prvoradé samotnú hudbu 

zaznamenať. Na kvalitu samotnej nahrávky sa prílišný dôraz nekládol. Až z príchodom novších 

technológií sa začalo myslieť aj na kvalitu. Tieto dobové nahrávky sú často znehodnotené šumom, 

hlukom pozadia napr. nahrávky z platní alebo z pások. 

Odstránenie šumu z hudobných signálov má za úlohu čo najviac zmierniť hluk, ale zároveň 

minimálne porušiť pôvodný signál. Aplikácií používaných k reštaurovaní hudby alebo reči je mnoho. 

Každá z týchto metód dosahuje rôzne výsledky pre rôzne druhy akustických signálov. 

Metódy na separáciu signálu od aditívneho šumu je možné rozdeliť podľa oblasti ich 

spracovania na metódy spracovania signálu v časovej a frekvenčnej oblasti, ďalej podľa znalosti 

rušivého signálu a taktiež podľa počtu kanálov na jedno a viac kanálové. Medzi najznámejšie 

a najpoužívanejšie patria Wienerova filtrácia, metóda spektrálneho odpočítavania, prahovanie, 

Kalmanova filtrácia a ďalšie.

Jeden z najčastejšie používaných postupov patriaci do skupiny spracovania signálu vo 

frekvenčnej oblasti krátkodobej analýzy je nasledovný [4]:

 Všetky metódy vychádzajú z „kvazistacionarity“ signálu čo znamená, že v prípade ak sa signál 

v čase mení je nutné ho rozsegmentovať na krátke úseky, v ktorých sa javí ako stacionárny.
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 Na každý segment sa použije jedna z integrálnych transformácií, najčastejšie Fourierova 

transformácia, kosínusová transformácia alebo transformácia Wavelet.

 Následne sa upravujú koeficienty obrazu vypočítané danou transformáciou. To znamená, že 

užitočné sa neupravujú alebo upravujú minimálne a nadbytočné sa potlačia alebo úplne vynulujú.

 Po úprave obrazu transformácie nasleduje spätná transformácia do časovej oblasti a následne 

desegmentácia, čiže skladanie segmentov do pôvodného stavu. 

Samozrejme, že tento postup nie je striktne daný. Slúži iba na vytvorenie akejsi predstavy o tom, 

akým smerom sa budú uberať nasledovné kapitoly.

Segmentácia FT (WT, CT) Úprava 
spektra

IFT (IWT, ICT) Desegmentácia

Vyhladený odhad 
šumovej zložky

Vstupný 
signál

Výstupný 
signál

Obr. 1.1: Bloková schéma metódy krátkodobej analýzy spracovania signálu

1.2 Transformácie používané pri krátkodobej analýze signálu

Predmetom tejto podkapitoly je súhrn transformácií používaných v číslicovom spracovaní hudobných 

signálov. Postupne budú predložené teoretické poznatky o transformáciách ako sú: Fourierova 

transformácia FT, Kosínusová transformácia DCT, jej modifikovaná varianta MDCT. 

Tieto transformácie ako také, majú veľký význam pri hľadaní spektrálneho vyjadrenia pri 

takých signáloch, ktoré zjavne nie sú tvorené spočítateľným alebo konečným počtom harmonických 

zložiek. K takýmto signálom určite patria aj jednorazové signály, ako napr. jediný osamotený impulz 

konečného trvania. V rôznych literatúrach sa tieto signály často označujú nie príliš šťastne, ako 

neperiodické alebo aperiodické.  
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1.2.1 Fourierova transformácia

Fourierova transformácia (ďalej iba FT) je vyjadrenie časovo závislého signálu pomocou 

harmonických signálov, t.j. pomocou funkcií sínus a kosínus. Obecne sa nazývajú funkcie komplexnej 

exponenciály.  Ďalší význam FT je skutočnosť, že svojou podstatou slúži na prevod signálu z časovej 

oblasti do oblasti spektrálnej (frekvenčnej). Signál môže byť v spojitom alebo diskrétnom čase.

1.2.1.1 FT v spojitom čase
Ako už bolo spomenuté FT nám rozloží signál na harmonické časti. Ako sa píše v [3], veľmi dôležitým 

faktom je, že FT je vlastne zovšeobecnením komplexného Fourierovho radu. 

Fourierov rad je rozšírením periodickej funkcie na nekonečný súčet funkcií sin a cos, 

využívajúc ortogonalitu týchto funkcií. Výpočet a štúdium Fourierovho radu je známy ako harmonická 

analýza funkcie a je dobre aplikovateľná na rozklad ľubovoľnej periodickej funkcie na jednoduché 

časti, ktoré sa dajú ľahšie riešiť a následne získať riešenie celkového problému alebo jeho 

aproximáciu.

Fourierova transformácia  S  funkcie  ts  je definovaná integrálnym vzťahom (1.1).

   




 dtetsS t j           (1.1) 

Matematicky predstavuje spektrálna funkcia  S  Fourierov obraz signálu  ts  a   je uhlový 

kmitočet. Spätná Fourierova transformácia (1.2) je inverzné vyjadrenie FT, ktoré nám umožňuje na 

základe spektrálnej funkcie  S  signálu  ts  stanoviť časový priebeh signálu.

   




 


 deSts tj

2

1
          (1.2)   

1.2.1.2 FT v diskrétnom čase (DFT)
Definičné vzťahy FT vyžadujú znalosť matematického vyjadrenia signálu alebo jeho spektra. Pokiaľ sa 

spracovávajú namerané hodnoty, tzn. sú známe vzorky signálu alebo jeho spektrum z konečného 

intervalu, vyskytne sa problém ako určiť spektrum zo vzoriek signálu alebo naopak  signál zo vzoriek 

spektra. K tomu účelu sa používa numerická metóda, ktorá je známa ako diskrétna Fourierova 
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transformácia (DFT). Diskrétna Fourierova transformácia (DFT) je vlastne FT aplikovaná 

na postupnosť diskrétnych hodnôt skúmaného signálu.

Diskrétna Fourierova transformácia  kS postupnosti   ns  je definovaná nasledujúcim 

vzťahom (1.3) a spätná (inverzná) DFT vzťahom (1.4).

    .1,...,1,0,
1

0

)
2

j(
 






NkenskS

N

n

kn
N



          (1.3) 

Spätná (inverzná) diskrétna Fourierova transformácia (DFT-1, IDFT) môže byť rozložená do 

nasledujúcich troch etáp:

1. postupnosti   kS  dĺžky N sa priradí periodická postupnosť   kS '  s periódou N

2. k postupnosti   kS '  sa vypočíta spätný obraz diskrétneho Fourierovho radu

3. k periodickej postupnosti   ns'  sa priradí postupnosť   ns  dĺžky N

Spätná diskrétna Fourierova transformácia je formálne definovaná nasledovným vzťahom:

    

    .1,...,1,0,
1 1

0

)
2

(j
 





NnekS
N

ns
N

k

kn
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          (1.4) 

  

Transformácia DFT teda vyjadruje vzťah medzi diskrétnym signálom  ns  dĺžky N

a diskrétnym spektrom  kS  taktiež s dĺžkou N, tzn. udáva vzťah medzi dvoma signálmi s konečnou 

dĺžkou. Transformácia DFT je realizovaná pomocou diskrétneho Fuorierového radu (DFR), ktorý 

vyjadruje súvislosť medzi periodickým časovým diskrétnym signálom a jeho periodickým spektrom. 

Oba periodické signály majú periodickú dĺžku N . [8]

V prvej časti obrázku 1.2 sa nachádza jedna perióda časového priebehu diskrétneho signálu 

100 Hz, navzorkovaného frekvenciou 4 kHz. V ďalšej časti je vykreslené jeho modulové obojstranné 

spektrum a v poslednej časti je vykreslené obojstranné spektrum fázy.
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Obr. 1.2: Modulové a fázové obojstranné spektrum signálu sin 100 Hz

1.2.2 Diskrétna kosínusová transformácia (DCT)

Diskrétna kosínusová transformácia je špeciálnym prípadom diskrétnej Fourierovej transformácie a 

taktiež sa používa v číslicovom spracovaní signálov. DCT je používaná pri spracovaní 1D signálu, ale 

častejšie pri spracovaní 2D signálu (obrazu) a to najmä pri stratovej kompresii. Je napríklad použitá v 

obrazovom kodeku JPEG, video kodeku MJPEG, MPEG a DV. Jej modifikácie sú použité v audio 

kodeku AAC, Vorbis a MP3. 

Hlavný rozdiel medzi DCT a DFT je ten, že na rozdiel od DFT, DCT pracuje iba s reálnymi 

a nie komplexnými koeficientmi, pretože rozklad signálu je vykonávaný len pomocou funkcie cos. Pri 

výpočte DFT dochádza (ako v prípade transformácií spojitých funkcií) k periodickému rozšíreniu 

signálu na celú množinu R. Je možné však zámerne signál rozšíriť periodicky tak, že vznikne párna 

funkcia. Tá je okrem iného vhodná preto, lebo je spojitá. Pri výpočte Fourierových koeficientov sa tým 

pádom vyrušia sínusové zložky a zostanú len zložky kosínusové. Túto vlastnosť je možné využiť na 

zníženie počtu výpočtov potrebných koeficientov.
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Obr. 1.3: 4. spôsoby vytvorenia periodickej párnej postupnosti z jednorazovej postupnosti  s[n] dĺžky 
N = 4.
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Ako príklad je uvedený jednorazový diskrétny signál  ns dĺžky N = 4, ktorý je definovaný 

takto:

   


 .1,2,3,4ns
          (1.5)

Pozn.: šípka   vo vzťahu (1.5) označuje hodnotu pre .0n

Na obrázku 1.2 sú znázornené štyri z viacero možných spôsobov ako je možné z jednorazovej 

postupnosti (1.5) vytvoriť periodickú párnu postupnosť.

Diskrétna postupnosť  ns p1  má periódu   622 N  a má párnu symetriu okolo vzoriek 

0n  a 3)1(  Nn . Postupnosť  ns p2  má periódu 82 N  a párnu symetriu vykazuje medzi 

vzorkami 
2

1
n  a 

2

7
n . Diskrétna postupnosť  ns p3  má periódu 164 N  a párna symetria je 

určená okolo vzoriek 0n  a 8n . Posledná postupnosť  ns p4  má periódu 164 N  a párnu 

symetriu má medzi vzorkami 
2

1
n  a 

2

15

2

1







  Nn .

Ako sa uvádza v literatúre [8], tieto štyri rôzne prípady vytvorenia párnej periodickej 

postupnosti udávajú štyri rôzne tvary diskrétnej kosínusovej transformácie, ktoré sú označované ako 

DCT-I, DCT-II, DCT-III a DCT-IV. Okrem týchto najpoužívanejších spôsobov existujú ešte 4 ďalšie. 

Podobne je taktiež možné vytvoriť z jednorazovej postupnosti  ns s dĺžkou N aj nepárne periodické 

postupnosti (opäť 8 možností), ktoré potom vedú ku vzniku tzv. diskrétnych sínusových transformácií 

(DST - Discrete Sine Transform). Takto je možné vytvoriť 16 rôznych transformácií pre reálne

signály. 

Ako je uvedené v [5] najpoužívanejším variantom diskrétnej kosínusovej transformácie je DCT 

typu II, ktorá je často označovaná len ako „DCT“. K nej inverzná transformácia je DCT typu III a 

taktiež sa často nazýva len ako „inverzná DCT“ alebo „IDCT“. Ďalšia transformácia súvisiaca s DCT 

je diskrétna sínusová transformácia (DST), ktorá odpovedá DFT reálnej nepárnej funkcii (taktiež 8 

typov). Takto je možné vytvoriť 16 rôznych transformácií pre reálne signály.

1.2.2.1 Definícia DCT
Ako je uvedené v [5]  vo formálnom svete matematiky je DCT lineárna invertovateľná funkcia          

F : RN → RN (kde R  je množina reálnych čísel). Ďalšia možnosť zápisu DCT ako ekvivalentne 

štvorcová matica N × N. Ako už bolo spomenuté existuje niekoľko variant DCT s mierne 
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modifikovanou definíciou. Postup je ale rovnaký a to taký, že je N reálnych čísel x0, …, xN-1  

transformovaných do N  reálnych čísel X0, …, XN-1 podľa jednej z rovníc uvedených v kapitole 

(1.2.2.2).

1.2.2.2 Typy DCT
DCT-I





 


2

1
10 ]

1
cos[))1((

2

1 N

n
nN

k
k nk

N
xxxX


          k = 0,..., N – 1          (1.6)

Niektorý autori uvádzajú vo svojich publikáciách okrem tohto vzťahu ešte násobenie prvkov x0

a  xN-1 konštantou √2 a podobným spôsobom násobia po transformácii prvky X0 a  XN-1 prevrátenou 

hodnotou, čiže 1/√2. DCT-I je takmer zhodná (až na „mierku“ po anglicky scale factor s hodnotou 2) 

s DFT (2N – 2) reálnych čísel s párnou symetriou. Príkladom môže byť, že DCT-I dĺžky N=5 reálnych 

čísel označených napr. abcde presne odpovedá DFT s ôsmimi reálnymi číslami abcdedcb delené 

dvomi. Taktiež dôležitou informáciou je, že DCT-I ako jediná nie je definovaná pre N menšie ako 2. 

Okrajové podmienky DCT-I sú:  nx  je párne pre n = 0 a ďalej je párne aj pre n = N – 1 a tak isto pre 

 kX . To znamená, že vstupné hodnoty signálu pre DCT-I sú súmerné okolo hodnoty x0. Inverzná 

transformácia k DCT-I je DCT-I vynásobená 2/(N–1).  

DCT-II







1

0

])
2

1
(cos[

N

n
nk kn

N
xX


          k = 0,..., N – 1          (1.7)

DCT-II je najčastejšie skloňovaným a používaným typom z transformácií DCT. Tento typ 

transformácie (opäť až na „mierku“ s hodnotou 2) odpovedá DFT z dĺžkou N = 4 reálnych, párnych 

a symetrických čísel, ktoré sú indexované od nuly. Teda z pôvodných abcd, bude dcbaabcd. To 

znamená, že vstupné hodnoty signálu pre DCT-II sú súmerné okolo hodnoty x0 posunutej o polovicu 

vzorku doľava. Okrajové podmienky DCT-II sú:  nx  je párne pre n =  – 1/2 a ďalej je párne pre        

n = N – 1/2; a  kX je párne pre  k = 0 a nepárne pre k = N. Inverzná transformácia k DCT-II je DCT-

III vynásobená 2/N.  
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DCT-III







1

1
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2

1
(cos[

2
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n
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N
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          k = 0,..., N – 1          (1.8)

Keďže je tento typ DCT inverzný voči DCT-II (až na mierku), často sa označuje len ako 

"inverzná DCT" ( "IDCT"). Okrajové podmienky DCT-III sú:  nx  je párne pre n =  0 a ďalej je párne 

pre n = N  a  kX je párne pre  k = – 1/2  a tiež párne pre k = N – 1/2.

Obr. 1.4: Koeficienty DCT-IV signálu sin 100 Hz 
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DCT-IV
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          k = 0,..., N – 1          (1.9)

DCT-IV sa označuje ako ortogonálna (kolmá) matica vtedy, ak sa vzťah (1.9) násobí 

normalizačným faktorom mierky (scale factor) √2/N. Varianta DCT-IV, kde sa dáta z rôznych 

transformácií prekrývajú, sa nazýva modifikovaná diskrétna kosínusová transformácia (MDCT). 

Okrajové podmienky DCT-IV sú:  nx  je párne pre n =  – 1/2 a nepárne pre n = N – 1/2 a rovnako aj 

pre  kX . 

Zo zadania a účelu diplomovej práce bude neskoršie transformácia DCT-IV rozoberaná hlbšie 

a taktiež bude uvedený rýchly algoritmus, ktorého jadro tvorí  FFT. 

1.2.3  Modifikovaná diskrétna kosínusová transformácia MDCT

Podľa literatúry [5], modifikovaná diskrétna kosínusová transformácia (MDCT) patrí tiež 

medzi Fuorierovské transformácie. Je odvodená z DCT-IV a má okrem iného ešte jednu dodatočnú 

vlastnosť tzv. prekrývanie. Je navrhnutá na spracovanie za sebou idúcich blokov dát, kde sa 

subsekvenčné bloky navzájom prekrývajú tak, že posledná polovica jedného bloku sa prekrýva s prvou 

polovicou ďalšieho bloku. V podstate ide o prekrývanie vstupných vzoriek, rozdelených do 

segmentov, o 50 %. Toto prekrývanie okrem iného redukuje vlastnosti energie DCT, čím je MDCT 

obzvlášť požívaná pre aplikácie kompresie signálu. MDCT je preto používaná v mnohých  stratových 

audio formátoch ako napríklad MP3, AC-3, Vorbis, OGG, WMA, ATRAC, Cook a AAC.

1.2.3.1 Definícia MDCT
Ako transformácia s prekrývaním je MDCT bitovo neobvyklá v porovnaní s inými 

Fourierovskými transformáciami, ktoré majú rovnaký počet vstupov aj výstupov. Predovšetkým je to 

opäť lineárna funkcia F : R2N → RN , kde R označuje množinu reálnych čísel. To znamená že, vstupný 

vektor MDCT je dĺžky 2N reálnych čísel x0, …, x2N-1 a tie transformuje do N reálnych čísel X0, …, XN-1

podľa nasledovného vzťahu:
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Normalizačný koeficient pred touto transformáciou (v tomto prípade je to 1) je ľubovoľne konvenčný 

a líši sa v rôznych typoch spracovávaných signálov.

Inverzná MDCT (IMDCT) naopak transformuje N reálnych čísel X0, …, XN-1 do 2N reálnych 

čísel x0, …, x2N-1 podľa nasledovného vzťahu:
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          n = 0,..., N – 1          (1.11)

Práve z dôvodu rôzneho počtu vstupov a výstupov by sa mohlo zdať, že MDCT nie je schopná 

spätnej dokonalej rekonštrukcie. Opak je ale pravdou a to z dôvodu prekrývania jednotlivých blokov. 

1.2.3.2 Okienkové funkcie pre MDCT
V typických aplikáciách slúžiacich na kompresiu signálu sa vlastnosti MDCT vylepšujú 

pomocou okienkovej funkcie  12,...,0  Nnwn , ktorou sa násobia najprv vstupné nx  vzorky 

a neskôr po transformáciách MDCT a IMDCT aj výstupné vzorky ny , hlavne kvôli tomu, aby sa 

zabránilo vzniku nespojitostí v okrajových podmienkach v bodoch 0n  a N2 . 

Transformácia je spätne rekonštruovateľná (TDAC), pre symetrické okno nNn ww  12  ak w

splňuje tzv. Princenovu-Bradleyho podmienku:

122  Nnn ww            (1.12)

Rôzne okienkové funkcie sú spoločné pre rôzne aplikácie kompresie hudby. Najrozšírenejšia je 

sínusová funkcia, ktorá má dva tvary. Prvý tvar funkcie (1.13) sa používa vo formátoch MP3, MPEG-2 

a AAC a druhý tvar (1.14) pre Vorbis. 
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Okrem sínusového okna existujú ešte ďalšie a to napr. okno odvodene z Kaiser-Besselovej 

funkcie (KDB window), ktoré sa používa vo formátoch AC-3, MPEG-4 a AAC.

Obr. 1.5: Koeficienty MDCT signálu sin 100 Hz

1.3 Metóda úpravy spektra prahovaním

Prahovanie, anglicky thresholding, je v podstate nelineárna úprava koeficientov získaných 

z niektorej z transformácií (FT, DCT, WT). Úprava koeficientov sa vykonáva podľa konkrétneho 

pravidla, ale najčastejším prípadom je vynulovanie koeficientov, ktoré sa nachádzajú pod určitou 

prahovou hodnotu. Z toho plynie, že táto metóda je založená na predpoklade, že len niektoré 

koeficienty postačia na aproximáciu hlavných rysov nezašumeného signálu. To znamená, že

vynulovaním koeficientov s malými hodnotami sa eliminuje šumová zložka a zároveň sa zachová 

dôležitá časť informácie užitočného signálu. Ako je uvedené v [1] a [9] sú typy prahovacích pravidiel 

definované nasledovne.
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1.3.1 Tvrdé prahovanie (hard thresholding)

Tvrdé prahovanie je najstarším typom prahovania koeficientov obrazu transformácií, ktoré sa 

požíva na zníženie šumu v signáloch z analógových snímačov. Všetky koeficienty pod prahovou 

hodnotou   > 0 sa vynulujú a ostatné sa ponechajú bez zmeny. Je definované nasledujúcim vzťahom:
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||0

xprex

xpre
x           (1.12)

Z dôvodu vzniku veľkých časovo-frekvenčných nespojistostí pri aplikácii tohto typu prahovania boli 

navrhnuté ďalšie typy.

Obr. 1.6: Graf tvrdého prahovacieho pravidla. Zvolený prah 1 .
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1.3.2 Mäkké prahovanie (soft thresholding)

Je veľmi často používaným typom zvýrazňovania signálu v šume. Koeficienty obrazu, ktoré sú 

pod hodnotou prahu sa opäť vynulujú, ale od koeficientov väčších sa hodnota prahu odpočíta. Tento 

typ zníži časovo-frekvenčné nespojitosti, ale na druhú stranu zníži hodnotu ponechaných koeficientov 

z čoho v konečnom dôsledku vznikne, že výsledný signál má menšiu amplitúdu.  
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Obr. 1.7: Graf mäkkého prahovacieho pravidla. Zvolený prah 1 .
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1.3.3 Polomäkké prahovanie (semisoft thresholding)

Vzniklo modifikáciou mäkkého prahovania. Zachováva rovnakú veľkosť veľkých hodnôt  

koeficientov pri podobnom znížení časovo-frekvenčných nespojitostí  ako u prahovania mäkkého. 

Semisoft prahovanie ale závisí na dvoch parametroch 0 < 1  < 2 .
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Obr. 1.8: Graf polomäkkého prahovacieho pravidla. Zvolené prahy 11   a 22  .
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1.3.4 Nezáporná garota (non-negative garrotte)

Prahovanie pomocou nezápornej garoty poskytuje dobrý kompromis medzi tvrdým a mäkkým 

prahovaním. Ako je uvedené v [6] nezáporná garota vykazuje ustálenú predpoveď menšej chyby než 

ostatné typy prahovania čo znamená, že úroveň nenulových koeficientov je vyššia a tým pádom je 

rekonštrukcia signálu presnejšia. Jej prahovacia krivka je definovaná nasledovným vzťahom:
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Obr. 1.9: Graf prahovacieho pravidla nezáporná garota. Zvolený prah 1 .
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1.3.5 Hyperbolické prahovanie (hyperbolic thresholding)

Hyperbolické prahovanie je ďalším sofistikovaným spôsobom prahovania spektrálnych 

koeficientov. Ja definované nasledovným vzťahom:
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Obr. 1.10: Graf hyperbolického prahovacieho pravidla. Zvolený prah 1 .
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1.3.6 Polomäkké parabolické prahovanie (half-soft parabolic thresholding)

Tento typ prahovacej krivky je odvodený z polomäkkého prahovania a z parabolického 

priebehu tohto pravidla medzi dvojicou prahov 1  a 2 . Taktiež zachováva rovnakú veľkosť veľkých 

hodnôt koeficientov a okrem toho úprava koeficientov medzi prahmi 1  a 2  je sofistikovanejšia. 

Semisoft parabolic prahovanie taktiež závisí na dvoch parametroch 0 < 1  < 2  a je realizované 

podľa nasledovného vzťahu [9]:
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Obr. 1.11: Graf polomäkkého parabolického prahovacieho pravidla. Zvolené prahy 11   a 22  .
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2. Realizácia použitých metód

Predmetom tejto kapitoly je popis praktickej časti diplomovej práce t.j. realizácia použitých metód 

aplikovaných na spracovanie hudobných signálov. Postupne budú predložené rýchle algoritmy pre 

transformácie DFT,  DCT a MDCT. Ďalej nasleduje rozbor celého algoritmu, čiže popis jednotlivých 

blokov a nakoniec príprava databáze hudobných nahrávok.  

  

2.1 Rýchle algoritmy transformácií DFT, DCT a MDCT 

Pred samotným prahovaním koeficientov sa musia tieto koeficienty nejakým spôsobom 

vypočítať. K tomuto účelu nám slúžia už spomínané transformácie z kapitoly 1.2, ktoré vstupný 

hudobný signál pretransformujú do obrazu, kde už sa môžu vypočítané koeficienty prahovať. Problém 

ale nastáva pokiaľ je vstupný signál príliš dlhý alebo navzorkovaný vysokou frekvenciu. DFT a DCT 

majú výpočtovú náročnosť O(N 2), čo znamená N 2 komplexných súčinov a k tomu N 2 komplexných 

súčtov. Do úvahy sa berú hlavne komplexné súčiny, pretože je to zložitejšia operácia. To znamená, že

na výpočet DFT alebo DCT vstupného segmentu dĺžky N = 1024 je potreba 1048576 komplexných 

súčinov čo je enormná výpočetná záťaž aj pre procesory v dnešnej dobe. Tento fakt viedol k objaveniu 

veľmi zaujímavého spôsobu výpočtu DFT nazývaného FFT (Fast Fourier Transformation).

2.1.1 FFT - rýchla Fourierova transformácia

V roku 1965 bol publikovaný pánmi Cooley, J.W. a Tukey, J.W. zaujímavý algoritmus pre 

výpočet diskrétnej Fourierovej transformácie vzťah (1.3), ktorý bol veľmi efektívny a pomohol 

presadiť algoritmy číslicového spracovania do praxe [3]. Tento algoritmus bol nazvaný FFT. Ako sa 

ukázalo jeho výpočetná náročnosť sa zmenšila na O(N  log N) operácií čo značilo úplný prevrat.

Cooley-Tukey algoritmus je najpoužívanejším variantom FFT algoritmu. Je príkladom rozdeľ a 

panuj algoritmu, ktorý rekurzívne delí DFT s veľkosťou zloženého čísla dĺžky N do menších DFT s 

veľkosťami N1 a N2. Najpoužívanejšou podobou Cooley-Tukey algoritmu je delenie transformácie v 

každom kroku na dve časti veľkosti N / 2 (čím je obmedzená na veľkosti mocniny dvojky), ale taktiež 

je možné použiť hociktorú faktorizáciu [7]. 

Príklad FFT ako je uvedený v [3] pre postupnosť s dĺžkou N = 4. Obraz DFT má pre dané N

tvar podľa vzťahu (1.3).
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Vzťah (2.1) sa rozpíše pre jednotlivé hodnoty k = 0, 1, 2, 3. 
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Z matematiky je známy Eulerov vzťah:

.sinjcosj xxe x            (2.3)

Komplexná exponenciálna funkcia xe j  je periodická a preto je možné urobiť prepočet niektorý 

členov v (2.2):
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Po dosadením vzťahov z (2.4) do (2.2) vznikne: 
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Združením niektorých členov a zmenou ich poradia:
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Z konfrontácie rovníc z (2.2) a (2.5) je jasný podstatne jednoduchší tvar rovníc v (2.5). Na 

výpočet všetkých štyroch spektrálnych zložiek je treba vypočítať len činiteľ 
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Schémy rýchlych algoritmov sa väčšinou zakresľujú pomocou grafov signálových tokov. 

Z dôvodu podobnosti grafu signálových tokov pre dvojbodovú postupnosť s krídlami motýlika 

(butterfly) sa  tento výpočet nazýva operácia motýlika. 

Na nasledovnom obrázku je graf signálových tokov pre vyššie rozoberanú postupnosť. 
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Obr. 2.1: Graf signálových tokov FFT algoritmu s dĺžkou postupnosti N = 4
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Komplexná exponenciála 
r

Ne
π2

j
 sa v obore číslicového spracovania signálov označuje 

symbolom 
r

Nr
N eW

π2
j

 . Aby hodnoty spektra 3,2,1,0],[ kkS  boli na výstupe systému 

v prirodzenom poradí, musia sa na vstup priviesť v tzv. bitovo reverznom poradí. V prípade tejto 

postupnosti to bude 0, 2, 1, 3.

2.1.2 FDCT - rýchla diskrétna kosínusová transformácia

Vzhľadom na to, že priamy výpočet DCT má opäť exponenciálnu výpočetnú náročnosť O(N 2)

operácií, je možné ten istý vzorec počítať so zložitosťou lineárnou O(N log N) operácií faktorizáciou 

výpočtu podobne ako pri Fourierovej transformácii (FFT). Okrem toho je možné DCT počítať 

pomocou FFT s kombináciou krokov pred a po spracovaní. To znamená, že vstupný signál je určitým 

spôsobom upravený (pred-spracovanie) nasleduje FFT a výstup z FFT je opäť upravený do správnej 

podoby (po-spracovanie).

V nasledujúcej podkapitole je uvedený rozbor výpočtu rýchleho algoritmu pre DCT-IV 

pomocou FFT.

FDCT-IV počítaná pomocou FFT
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          (2.8)          (pred-spracovanie)                                

3. 











1

0
223

2
jexp)())((FFT)(

N

n N

kn
nrnrkr


          (2.9)
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           (2.10)          (po-spracovanie)  

Koeficienty  DCT-IV  vstupnej sekvencie   1,,0,)(  Nnnx   sú:

5. ))(Im()2(      ,   ))(Re()12( 44 krnNykrny            (2.11)
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Rozpísanie krokov 3 a 4:

Pre jednoduchosť je vynechaná suma z kroku 3. pri DFT.
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Pre zjednodušenie vzťahu (2.12) sú označené hodnoty exponentov  
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Vzťah (2.13) je možné počítať podľa nasledovných goniometrických vzorcov:

     sinsincoscos  cos            (2.14)

   sincoscossin  sin            (2.15)

V ďalšom kroku sa rozšíri vzťah (2.12)  posledným členom nasledovne: 
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a po označení výrazu 
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Výraz na prvej strane rovnice (2.18) sa dá opäť rozpísať a to takto:
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Ak sa rozdelí výraz na pravej strane na samotné funkcie sin a cos a spätne sa dosadia hodnoty 

exponentov  ,   a   je k dispozícii nasledovný vzťah:
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V poslednom kroku nastáva skladanie vypočítaných koeficientov a to tak, že nepárne 

koeficienty sú počítané podľa vzťahu (2.21) a párne koeficienty (ukladané od posledného) zo 

vzťahu (2.22):

   cos))(Re()12( 4   krny            (2.21)

 sin))(Im()2( 4   jkrnNy            (2.22)

FIDCT-IV počítaná pomocou FFT

Keďže je DCT-IV symetrická funkcia, priama a inverzná transformácia môže byť realizovaná 

tým istým algoritmom. Z toho vypláva, že pre spätný prevod koeficientov do časovej oblasti sa použije 

ten istý algoritmus.

Tento rýchly algoritmus má dve obmedzenia na výpočet a to jednak musí byť dĺžka vstupnej 

postupnosti párna a zároveň musí byť násobkom druhej mocniny. Algoritmus pre výpočet FFT, ktorý 

pracuje s dĺžkou segmentu n2 , pričom  ...,,3,2,1n  sa nazýva RADIX 2.

2.1.3 FMDCT - rýchla modifikovaná diskrétna kosínusová transformácia

Keďže je MDCT variantom DCT-IV je jasné, že priamy výpočet tejto modifikovanej

transformácie má taktiež exponenciálnu výpočetnú náročnosť, čiže O(N 2) operácií. Základ rýchleho 

algoritmu bude preto podobný ako pri DCT. Hlavný rozdiel je v tom, že pre signál dĺžky N je výstup 

MDCT N/2. Čiže vstupná sekvencia vzoriek sa musí určitým spôsobom zredukovať na polovičnú 

dĺžku.

Postup výpočtu FMDCT by sa dal zhrnúť do nasledovných krokov:

1.) úprava vstupného vektoru dĺžky N na vektor komplexný s dĺžkou N/4 (pre-sort)

2.) násobenie komplexného vektoru tzv. twiddle faktorom (pre-rotation)

3.) FFT komplexného vektoru dĺžky N/4

4.) násobenie komplexného vektoru tzv. twiddle faktorom (post-rotation)

5.) úprava komplexného vektoru N/4 na vektor reálnych koeficientov N/2 (post-sort)
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FMDCT počítaná pomocou FFT

So vstupným vektorom   14/,,0,)(  Nnnx   sú vykonané nasledovné operácie:

1.     )122/()22/(j)12()2()(1  nNxnNxnNxnxnm           (2.23)
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Koeficienty  MDCT  vstupnej sekvencie  )(nx  sú:

5. ))(Im()22/(      ,   ))(Re()12( 44 krnNykrny            (2.27)

Analógia s transformáciou DCT-IV je jasná s rozdielom dĺžky výstupného vektoru. 

Váhovanie oknom

MDCT

Vstupný 
signál

Pôvodný 
signál

Segmentácia

Desegmentácia

N N N N N

IMDCT

N/2N/2 N/2 N/2 N/2

N N N N N

Váhovanie oknom

Obr. 2.2: Bloková schéma celého algoritmu MDCT
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Vstupný signál je spracovávaný v blokoch tzv. segmentoch s dĺžkou obvykle 512, 1024 alebo 

2048 vzoriek. Čiže vstupný signál sa musí najskôr segmentovať. Okrem hlavného algoritmu je ešte 

dôležité zaistiť prekrývanie týchto blokov 50% ich dĺžky. Taktiež je veľmi dôležité pre dokonalú 

rekonštrukciu váhovanie vstupnej postupnosti niektorou z okienkových funkcií uvedených v kapitole 

1.2.3.2 (Sine window, KBD window). Fungovanie celého algoritmu MDCT ukazuje obrázok 2.2.

2.2 Popis a rozbor algoritmu

Implementácia metód bola vykonávaná v prostredí MATLAB version 7.1.0.246 (R14) Service 

Pack 3, ktoré je určené pre technické výpočty. Taktiež obsahuje tzv. Signal Processing Toolbox

Version 6.4, ktorý obsahuje množstvo funkcií pre spracovanie signálu.

 Postupne boli implementované algoritmy pre DFT, DCT a MDCT. Jednotlivé algoritmy boli 

z hľadiska prehľadnosti implementované samostatne. Ale ich štruktúra je okrem samotných 

transformačných operácií identická. Pre neskoršie porovnanie časovej alebo výpočtovej náročnosti je 

na začiatku kódu požitý príkaz tic a na konci toc. Táto dvojica príkazov stopuje čas behu programu 

medzi nimi.

2.2.1 Vstupný signál

Sekcia načítania vstupného signálu je pre každý algoritmus rovnaká. Obsahuje jednak načítanie 

hudobnej nahrávky príkazom wavread a taktiež načítanie šumovej nahrávky. Okrem načítania 

nahrávok sa tu nachádza aj ošetrenie šumovej nahrávky pri nezhode vzorkovacej frekvencie 

s nahrávkou hudobnou. Na prevzorkovanie signálu slúži v MATLABe príkaz resample.

2.2.2 Nastavenie vstupných premenných

V tomto bloku sa nachádza definícia vstupných premenných, s ktorými sa neskoršie pracuje. 

Obsahuje nastavenie SNR pre biely šum, nastavenie prekryvu pri segmentácii, dĺžky okna, výber 

použitého šumu a násobky prahových hodnôt.
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2.2.3 Výber okienkovej funkcie

Je na výber z rôznych typov okien ako sú napr. Bartlettové, Hannové, Hammingové, 

Blackmanové. Pre všetky transformácie bolo vybrané jednotkové obdĺžnikové okno a v MDCT bolo 

pre dokonalú rekonštrukciu použité Sínusové okno (viz. kapitola 1.2.3.2 ).

2.2.4 Predĺženie nahrávky

Vstupný vektor hudobnej nahrávky je predĺžený na potrebnú hodnotu pre spracovanie 

transformáciou. Pre transformácie DFT, DCT a MDCT je to násobok druhej mocniny.

2.2.5 Zašumenie čistého signálu šumom

K diskrétnym hodnotám hudobného signálu sú pripočítané buď hodnoty šumovej nahrávky 

alebo hodnoty bieleho šumu. Biely šum je v tomto prípade generovaný funkciou wgn. 

2.2.6 Analýza šumu 

V tejto sekcii je pozornosť venovaná odhadu šumovej zložky. Pomocou jednej z transformácií 

je šumový signál prevedený do frekvenčnej oblasti a zo spektrálnych zložiek šumu sa vypočíta 

smerodajná odchýlka std a stredná hodnota mean.

2.2.7 Spracovanie zašumenej nahrávky

Na začiatku je zadefinovaný a v pamäti vyčlenený priestor pre vektor výstupného signálu. 

Nasleduje cyklus, ktorý začína funkciou rýchleho algoritmu. Pre DFT je to funkcia obsiahnutá 

v MATLABe fft, pre DCT je to implementovaný algoritmus fastdct4. Algoritmus MDCT mdct4 je 

v tomto úseku odlišný, pretože MDCT je počítaná ešte pred týmto cyklom. Postup spracovania

koeficientov DFT a DCT nasledovný: v každom cykle sa vezme jeden segment dĺžky okna, prevedie 

sa do frekvenčnej oblasti, koeficienty pod prahovou hodnotou sa buď upravia, alebo vynulujú. Ďalej

nasleduje spätná transformácia signálu do časovej oblasti a nakoniec postupné skladanie 

segmentovaného signálu.

V sekcii spracovania spektrálnych koeficientov prahovaním sú na výber nasledovné pravidlá: 

polomäkké parabolické, polynomiálne, polomäkké, tvrdé a mäkké prahovanie.  
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2.2.8 Vykreslenie spektrogramov

Spektrogram je obraz, ktorý vyjadruje zmenu spektrálnej hustoty signálu v čase. Ak je zapnutá 

funkcia vykresľovania spektrogramov, tak sa po spracovaní nahrávky zobrazia buď tri (ak je použitý 

biely šum), alebo štyri spektrogrami (ak je použitá nahrávka šumu). Prvý spektrogram je pre hudobnú 

nahrávku, druhý zodpovedá spektrogramu zašumenej nahrávke, tretí zobrazuje spektrogram 

rekonštruovaného signálu a pri použití šumovej nahrávky na zašumenie sa zobrazí aj spektrogram 

šumu. V prostredí MATLAB existuje funkcia na vykreslenie spektrogramu a to spectrogram.

2.2.9 Zápis nahrávok

Okrem spektrogramov je výstupom algoritmu zápis nahrávok, čiže uloženie do zložky, v ktorej 

sa nachádza samotný program. Pre zápis nahrávok používa MATLAB funkciu wavwrite. Ukladá sa 

jednak rekonštruovaná odšumená nahrávka a taktiež pre posudzovanie účinnosti algoritmu zašumená 

nahrávka v nasledovných formátoch:

1.) rekonštruovaná nahrávka (príklad):

dan_SNR_-25_p-2_1024_P-1-3-4_MDCT_hard.wav

dan – meno nahrávky

SNR_–25 – hodnota odstupu signálu od šumu v dB

p – 2 – prekrytie spracovávaných segmentov

1024 – dĺžka segmentu (okna)

P – 1 – hodnota násobku prahu, pod ktorým sú všetky koeficienty vynulované

P – 3 – hodnota násobku prahu, pod ktorým sú koeficienty upravované

P – 4 – hodnota násobku prahu, koeficienty nad týmto prahom sú ponechané bez zmeny

MDCT – použitá transformácia

hard – zvolené prahovanie

2.) zašumená nahrávka obsahuje len meno a odstup signálu od šumu SNR v dB:

dan_SNR_-25.wav
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2.3 Postup testovania použitých metód

2.3.1 Súbor testovacích hudobných nahrávok

Pre testovanie algoritmu na separáciu šumu bola vytvorená databáza hudobných nahrávok. 

Hudobné nahrávky boli vyberané s ohľadom na to, aby počas jej trvania došlo k zmene intenzity 

signálu (napr. prechod verzie do refrénu, nástup bicích do pomerne kľudnej hry na gitaru, do spevu 

alebo iného hudobného nástroja). Bolo vytvorených 11 nahrávok rôznych štýlov hudby rovnakej dĺžky 

a veľkosti. Vzorkovacia frekvencia nahrávok je 44100vz f  Hz, čo odpovedá CD audio kvalite, 

bitové rozlíšenie 16 bit. Potom bola nahrávka prevedená zo stereo signálu na mono signál. Nahrávky 

boli upravované v programe Cool Edit Pro 2.0. Nakoniec boli nahrávky pre rovnakú hlasitosť 

normalizované v programe Sound Forge.

Pracovný názov Názov hudobnej nahrávky Interpret

all Interlude All Shall Perish

as Repeating Yesterday As I Lay Dying

black Wonderful Life Black

blink Stay Together For The Kids Blink 182

dan Sing In Stranger Steely Dan

metallica Nothing Else Matters Metallica

MJ Smooth Criminal Michael Jackson

mozart Malá Nočná Hudba W.A. Mozart

nedvedi Kohout Nedvědi

slowly Slowly Glan Hansard

smetana Vltava Bedřich Smetana

Tab. 2.1:  Databáza nahrávok

2.3.2 Súbor testovacích nahrávok šumov

Taktiež ako v predchádzajúcej kapitole bola vytvorená databáza šumových nahrávok, ktoré sa 

pripočítajú k hudobnej nahrávke čím vznikne nahrávka zašumená. Cieľom tejto práce je z takejto 

nahrávky odstrániť čo najviac šumových zložiek a zároveň len minimálne zmeniť pôvodnú čistú 

hudobnú nahrávku. Šumové nahrávky boli vyberané zo všeobecných situácií t.j. zvuk roztočeného 
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ventilátora, vietor, zvuk dažďa alebo zvuk pustenej sprchy. Šumové nahrávky boli taktiež upravované 

podobne ako hudobné nahrávky 44100vz f Hz, bitové rozlíšenie 16 bit a mono. Aj šumové nahrávky 

boli normalizované, ale táto úprava sa vykonávala v prostredí Matlab pomocou funkcie sig.m, ktorá je 

uvedená nižšie: 

function v=sig(x)                  %zápis funkcie sig zo vstupným vektorom x, vracia vektor v

N=length(x);                        %zistenie dĺžky vektoru

v=10*log10(sum(x.*x)/N);    %výpočet normalizačnej hodnoty

Okrem nahrávok šumu bude pri testovaní nahrávok použitý aj biely šum, ktorý má výkonovú 

spektrálnu hustotu rovnomernú, t.j. ma rovnaký výkon v akomkoľvek pásme rovnakej šírky.  Matlab 

obsahuje funkciu na generovanie bieleho šumu wgn.

2.4 Použité zdroje pre implementáciu algoritmu

2.4.1 Algoritmus pre FT

V podstate celý algoritmus pre spracovania hudobných nahrávok s použitím transformácie FT 

bol poskytnutý od Ing. O. Ráša. Boli na ňom vykonané len menšie zmeny podľa potreby na testovanie.

2.4.2 Algoritmus pre DCT

Rýchly výpočet DCT-IV bol navrhnutý na základe teoretických poznatkov čerpaných 

z literatúry [11] a  za pomoci fóra na stránke:

http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=44209&st=0&p=391731&#entry391731

2.4.3 Algoritmus pre MDCT

Algoritmus pre rýchly výpočet MDCT je dostupný na webových stránkach: 

http://www.ee.columbia.edu/~marios/mdct/mdct_giraffe.html. Pre spoluprácu s pôvodným algoritmom 

pre FT bolo nutné pôvodný algoritmus mierne modifikovať.
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3. Testovanie a výsledky

V tejto kapitole bude pozornosť venovaná samotnému priebehu testovania. Porovnáva výsledky pre 

transformácie DFT, DCT a MDCT. Dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabuľkách a nakoniec je 

pojednané o výbere vhodného riešenia.

3.1 Dosiahnuté výsledky v tabuľkách

Pre testovanie nahrávok boli ustanovené nasledujúce parametre:

 testovanie prebiehalo s 11. nahrávkami

 hodnoty INSNR  bieleho šumu –25 a –35 dB

 hodnoty INSNR   pre šumové nahrávky –15 a –25 dB

 dĺžka okna spracovávaného segmentu 1024 vzoriek

 prekrývanie segmentov 50 %

 na prahovanie koeficientov sa použilo tvrdé prahovanie 

 použité transformácie FFT, DCT-IV a MDCT

SNRE dB – je hodnota zlepšenia výstupnej rekonštruovanej nahrávky oproti vstupnej 

zašumenej nahrávke. Je počítaná nasledujúcim vzťahom:

INOUT SNRSNRSNRE    [dB]         (3.1), 

kde OUTSNR  sa rovná odstupu signálu od šumu výstupnej nahrávky a INSNR  je rovné odstupu 

signálu od šumu vstupnej zašumenej nahrávky.

3.1.1 Metódy posudzovania kvality hudobných  nahrávok

Metódy posudzovania kvality hudobných nahrávok sa delia na dve skupiny:

 objektívne metódy
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 subjektívne metódy

Ako sa uvádza v [12], pod pojmom objektívne meranie sa chápe stupeň nezávislosti výsledkov

merania na prianí a očakávaní jednak osôb, ktoré meranie vykonávali, vyhodnocujú alebo interpretujú

výsledky, tak aj osôb, ktoré sa na meraní podieľajú ako pokusné osoby . Ak by dané meranie

realizoval rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ktokoľvek, mal by pri meraní rovnakého 

javu prísť k rovnakým alebo podobným výsledkom a záverom. V tejto diplomovej práci zastupuje 

objektívnu metódou výpočet SNRE.

Subjektívne metódy sú založené na porovnávaní napr. pôvodnej zašumenej hudobnej nahrávky

so spracovanou zvýraznenou hudobnou nahrávkou jedným poslucháčom alebo skupinou poslucháčov. 

Tí subjektívne (každý má subjektívny vnem iný) hodnotia podľa nejakej dopredu zvolenej stupnice, či 

znie odšumená nahrávka menej zašumená, alebo či sa neznížila jej kvalita. Musia byť zaistené rovnaké

podmienky pre každého poslucháča z testovacej skupiny a zároveň by myli byť poslucháči vyšetrený

odborníkom, či počujú všetci približne rovnako. Zo subjektívnych metód bola vybraná jedna z metód 

absolútneho hodnotenia MOS (Mean Opinion Scores), kde v tomto prípade jeden poslucháč (autor DP) 

hodnotí jednak subjektívnu mieru potlačenia šumu (SMP) a taktiež subjektívnu mieru skreslenia

(SMS) výstupnej nahrávky pomocou päť bodovej ITU priebežnej stupnice v rozsahu [0 – 5] (viz 

obr:3.1).

hodnotenie SMP  alebo SMS

(Excellent) vynikajúca

(Good) dobrá

(Fair) prijateľná

(Poor) slabá

(Bad) zlá

Tab. 3.1:  Tabuľka možných hodnôt pre SMP a SMS 
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Obr. 3.1: ITU škála pre subjektívne metódy absolútneho hodnotenia

3.1.1.1 Testovanie nahrávok s použitím bieleho šumu
Hodnoty v tabuľkách: 

 prvý riadok označuje použitú transformáciu

 prvý stĺpec zľava označuje pracovný názov nahrávok

 skratka SMP – subjektívna miera potlačenia 

 skratka SMS – subjektívna miera skreslenia

 SNRE  dB – je hodnota vypovedajúca o efektivite algoritmu

FFT
SNRIN= -25 [dB] SNRIN = -35 [dB]

Nahrávka SMP SMS SNRE [dB] SMP SMS SNRE [dB]
all prijateľná prijateľná 1,7220 prijateľná prijateľná 0,3982
as prijateľná prijateľná 1,6931 prijateľná prijateľná 0,4628
black prijateľná dobrá 1,8013 prijateľná prijateľná 0,5870
blink prijateľná slabá 1,2446 dobrá dobrá 0,5369
dan prijateľná prijateľná 1,5329 dobrá dobrá 0,6294
metallica prijateľná dobrá 1,4238 dobrá dobrá 0,3383
MJ slabá prijateľná 1,5476 dobrá vynikajúca 0,8477
mozart prijateľná slabá 1,6642 dobrá prijateľná 0,5044
nedvedi dobrá prijateľná 0,9828 dobrá dobrá 0,2678
slowly prijateľná prijateľná 2,1855 dobrá dobrá 1,1989
smetana prijateľná prijateľná 1,8965 dobrá dobrá 0,5412

Tab. 3.2:  Výsledky algoritmu FFT  s použitím bieleho šumu
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DCT-IV
SNRIN= -25 [dB] SNRIN = -35 [dB]

Nahrávka SMP SMS SNRE [dB] SMP SMS SNRE [dB]
all prijateľná dobrá 1,1847 prijateľná prijateľná 0,0600
as prijateľná dobrá 1,1712 prijateľná dobrá 0,1049
black prijateľná prijateľná 1,2631 prijateľná prijateľná 0,2189
blink prijateľná prijateľná 0,8657 prijateľná dobrá 0,3151
dan slabá dobrá 1,0724 prijateľná dobrá 0,3400
metallica prijateľná dobrá 1,0440 dobrá vynikajúca 0,0725
MJ slabá prijateľná 1,0440 dobrá dobrá 0,4801
mozart slabá dobrá 1,1312 dobrá dobrá 0,1801
nedvedi prijateľná dobrá 0,6670 dobrá dobrá 0,0494
slowly slabá prijateľná 1,2536 slabá dobrá 0,1970
smetana slabá dobrá 1,3246 prijateľná dobrá 0,1724

Tab. 3.3:  Výsledky algoritmu DCT  s použitím bieleho šumu

MDCT
SNRIN= -25 [dB] SNRIN = -35 [dB]

Nahrávka SMP SMS SNRE [dB] SMP SMS SNRE [dB]
all dobrá slabá 2,2473 dobrá slabá 1,7090
as dobrá slabá 1,8112 dobrá prijateľná 1,3022
black dobrá prijateľná 1,9576 dobrá dobrá 1,4361
blink prijateľná slabá 0,8221 dobrá dobrá 0,6314
dan dobrá slabá 1,2395 dobrá prijateľná 0,5160
metallica prijateľná prijateľná 1,4772 vynikajúca dobrá 0,7637
MJ prijateľná prijateľná 1,1484 dobrá dobrá 0,9259
mozart dobrá slabá 1,8483 dobrá prijateľná 1,0055
nedvedi vynikajúca dobrá 0,5965 vynikajúca dobrá 0,3582
slowly prijateľná slabá 2,0485 dobrá slabá 1,3942
smetana dobrá slabá 2,3295 vynikajúca prijateľná 1,4000

Tab. 3.4:  Výsledky algoritmu MDCT  s použitím bieleho šumu



- 36 -

3.1.1.2 Testovanie nahrávok s šumovou nahrávkou
Pre testovanie nahrávok s šumovou nahrávkou bola vybraná nahrávka zvuku ventilátora. Pre 

hodnoty INSNR  rovnaké ako pri testovaní s bielym šumom t.j. –25 a –35 dB bolo zašumenie šumovou 

nahrávkou nedostačujúce, a preto z dôvodu lepšieho posudzovania nahrávok boli hodnoty INSNR

zvolené –15 a –25 dB. 

FFT
SNRIN= -15 [dB] SNRIN = -25 [dB]

Nahrávka SMP SMS SNRE [dB] SMP SMS SNRE [dB]
all prijateľná prijateľná 1,6053 prijateľná prijateľná 0,4966
as prijateľná prijateľná 1,9900 prijateľná dobrá 0,9742
black prijateľná slabá 1,5535 dobrá dobrá 0,2740
blink prijateľná prijateľná 1,4022 prijateľná prijateľná -0,0127
dan prijateľná slabá 1,4138 prijateľná prijateľná 0,4422
metallica prijateľná prijateľná 0,9685 prijateľná dobrá 0,1273
MJ prijateľná slabá 2,5923 dobrá prijateľná 1,1734
mozart dobrá slabá 1,3170 dobrá dobrá 0,3290
nedvedi dobrá prijateľná 1,4573 dobrá dobrá 0,4840
slowly prijateľná prijateľná 1,2006 dobrá prijateľná 0,2825
smetana slabá prijateľná 1,4099 prijateľná prijateľná 0,2028

Tab. 3.5:  Výsledky algoritmu FFT  s použitím šumovej nahrávky

DCT-IV
SNRIN= -15 [dB] SNRIN = -25 [dB]

Nahrávka SMP SMS SNRE [dB] SMP SMS SNRE [dB]
all slabá prijateľná 0,8657 prijateľná prijateľná 0,0907
as slabá prijateľná 1,1337 prijateľná dobrá 0,4875
black slabá prijateľná 0,8338 dobrá dobrá 0,1368
blink slabá prijateľná 0,7939 prijateľná prijateľná 0,0364
dan slabá dobrá 0,7861 prijateľná dobrá 0,1460
metallica slabá dobrá 0,6129 slabá dobrá -0,0931
MJ prijateľná dobrá 1,5658 prijateľná dobrá 0,5728
mozart prijateľná prijateľná 0,8212 dobrá dobrá 0,0122
nedvedi slabá prijateľná 0,8422 prijateľná dobrá 0,1345
slowly slabá slabá 0,5917 slabá dobrá 0,0013
smetana prijateľná prijateľná 0,7192 prijateľná prijateľná 0,0247

Tab. 3.6:  Výsledky algoritmu DCT-IV  s použitím šumovej nahrávky
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MDCT
SNRIN= -15 [dB] SNRIN = -25 [dB]

Nahrávka SMP SMS SNRE [dB] SMP SMS SNRE [dB]
all prijateľná slabá 0,2867 dobrá slabá -0,3115
as prijateľná slabá 0,6171 dobrá prijateľná -0,0548
black prijateľná slabá -0,0812 dobrá dobrá -0,3475
blink prijateľná zlá 0,0962 prijateľná prijateľná -0,9951
dan dobrá slabá 0,1116 dobrá prijateľná -0,5331
metallica dobrá prijateľná -0,3791 dobrá prijateľná -0,7787
MJ dobrá zlá 1,4062 dobrá slabá -0,3556
mozart dobrá slabá 0,1449 dobrá dobrá -0,7210
nedvedi dobrá slabá 0,0984 dobrá prijateľná -0,4616
slowly dobrá slabá -0,4376 dobrá prijateľná -0,8014
smetana dobrá slabá -0,0475 prijateľná prijateľná -0,7857

Tab. 3.7:  Výsledky algoritmu MDCT  s použitím šumovej nahrávky

3.1.2 Výpočtové náročnosti jednotlivých transformácií

Porovnanie časov výpočtu transformácií bolo vykonávané so signálom dĺžky 

8388606223 N .

Transformácia FFT FDCT FMDCT

Výpočtová náročnosť  NNO 2log  NNNO 2log2  2/log2 NNO

Čas výpočtu 9,384 [s] 13,4824 [s] 8,6573 [s]

Tab. 3.8:  Výpočtové náročnosti transformácií

Parametre počítača, na ktorom bol výpočet robený:

Procesor: AMD Turion 1,8 GHz

Pamäť: SoDIM, DDR-333 1,5 GB 
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3.2 Zhodnotenie výsledkov

3.2.1 Zhodnotenie na základe subjektívnej miery potlačenia 

Hodnota SMP v tabuľkách vypovedá o tom, aké výsledky dosahovali transformácie pri 

potlačovaní signálu pre rôzne nahrávky. Transformácie DCT-IV a FFT sú v tomto smere 

porovnateľné, avšak subjektívne testy ukázali, že transformácia FFT má  mierne lepšie výsledky. 

Samozrejme závisia jednak na type hudobnej nahrávky a taktiež na hodnote INSNR  vstupného signálu. 

Oproti tomu subjektívna miera potlačenia šumu pre transformáciu MDCT je výrazne vyššia ako 

u DCT-IV a FFT. 

   

3.2.2 Zhodnotenie na základe subjektívnej miery skreslenia

Z pohľadu subjektívnej miery skreslenia dosahoval algoritmus MDCT najnižšie hodnoty, čiže 

signál na výstupe tejto transformácie bol výrazne skreslený pre nižšie hodnoty INSNR . Pri nízkych 

hodnotách INSNR boli naopak výsledky pre FFT a DCT-IV výrazne lepšie než u MDCT. Čo sa týka 

porovnania FFT a DCT-IV, opäť boli približne na tej istej úrovni. Avšak vypovedacie hodnoty 

z tabuliek, dokazujú, že mierne lepšie hodnoty subjektívnej miery skreslenia dosahovala DCT-IV vo 

všetkých prípadoch.

Napriek tomu, že mala MDCT pri nižších hodnotách INSNR mieru skreslenia vysokú, naopak 

pri vyšších hodnotách INSNR , kde šum nebol tak výrazný a počuteľný, dosahovala veľmi kvalitné 

celkové výsledky, jednak z pohľadu subjektívnej mieri potlačenia šumu ako aj z pohľadu mieri 

skreslenia.

3.2.3 Zhodnotenie z pohľadu výpočtovej náročnosti

Okrem zhodnotenia úpravy obrazových koeficientov signálu je taktiež vhodné zhodnotenie 

algoritmov na základe výpočtovej náročnosti. Z tabuľky 3.8 je zreteľne jasné, že najmenšiu výpočetnú 

náročnosť a tým pádom aj najkratší výpočtový čas má rýchly algoritmus. Mierne väčší čas a 

výpočtovú náročnosť dosahuje FFT, no a rýchly výpočet DCT-IV má čas a výpočetnú náročnosť 

najväčšiu.
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3.3 Výber optimálneho riešenia

Na základe zhodnotenia algoritmov z rôznych uhlov pohľadu, je vhodné vybrať optimálnu 

transformáciu, ktorá by mohla byť neskôr použitá v rozsiahlom algoritme na odstraňovanie šumu 

v hudobnom signáli.

Z hľadiska spracovania hudobného signálu by bolo vhodné používať pri nízkych hodnotách 

INSNR  transformáciu FFT, ktorá za prijateľných podmienok odstraňovala šum a zároveň mala 

obstojné výsledky v miery skreslenia. Taktiež z hľadiska výpočtovej zložitosti má perspektívne 

výhľady do budúcnosti. 

Okrem FFT by ale aj napriek vysokej miere skreslenia bolo vhodné používať aj transformáciu 

MDCT hlavne pri vyšších hodnotách INSNR . Okrem toho má aj najmenšiu výpočetnú náročnosť, čiže 

je zaručená aj dostatočná rýchlosť algoritmu.
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Záver

V diplomovej práci bolo prezentované porovnanie metód na potlačovanie šumu v hudobnom signáli 

prahovaním koeficientov obrazu transformácií DFT, DCT a MDCT. 

Prvá kapitola sa zaoberá základnou teóriou spracovania hudobných signálov. Postupne sú 

popísané jednotlivé transformácie a je rozobraná problematika prahovania koeficientov.

Kapitola 2. je venovaná návrhu algoritmov na testovanie. Sú uvedené rýchle výpočty FFT, 

FDCT a FMDCT. Taktiež je popísaný rozbor celého algoritmu a postup vytvárania zvukových 

ukážok.

V kapitole 3. sa nachádza popis testovania hudobných nahrávok. Výsledky testovania pre rôzne 

transformácie sú uvedené v tabuľkách a taktiež aj zhodnotenie výsledkov testovania z rôznych uhlov

pohľadu. Na záver je popísaný výber optimálnej transformácie.

Cieľom práce bolo na základe vykonanej štúdie vybrať vhodný typ transformačných 

koeficientov, ktoré mali byť prahované. Vhodné prahovacie funkcie sa mali použiť pre rôzne 

transformácie. Pozornosť mala byť venovaná hlavne na porovnanie vplyvu prahovania pri použití 

transformácií DFT, DCT a MDCT. Pre testovanie mala byť pripravená databáza zvukových ukážok 

rôzneho typu pre následné vykonanie subjektívnych testov.

Na základe testovania hudobných nahrávok sa podarilo zistiť, že by bolo vhodné v tomto smere 

používať transformáciu DFT, ktorá dosahovala vyrovnaných výsledkov pre potlačovanie šumu, 

skreslenie signálu  a výpočtovej náročnosti. O moc pozadu nezaostali ani kosínusové transformácie 

DCT a MDCT, ktoré pri niektorých zvukových ukážkach a pri väčších hodnotách INSNR  dosahovali 

taktiež kvalitných výsledkov.

Napriek tomu že názov práce je cielený na metódu prahovania koeficientov obrazu, hlavným 

zámerom práce bola štúdia a porovnanie transformácií DFT, DCT a MDCT.

Pri spracovaní diplomovej práce sa vyskytli aj menšie problémy, ale vždy sa našlo riešenie 

a stanovené ciele práce boli splnené. Jedným z týchto problémov bol návrh a implementácia rýchlych 

algoritmov DCT a MDCT. Jednak pre nedostatočné vedomosti a taktiež k vôli implementácii na 

dodaný algoritmus na prahovanie.

Taktiež je nutné podotknúť, že ak by uvedené algoritmy mali byť uvedené do praxe, museli by 

byť rozšírené o filter hudobného šumu a muselo by byť použité sofistikovanejšie prahovacie pravidlo 

či už polynomiálne [9] alebo polomäkké parabolické [10]. 

Ďalší vývoj v tomto smere by sa mal práve uberať na aplikáciu algoritmov do praxe.
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Abecedný prehľad použitých skratiek, veličín a symbolov

AAC - (Advanced Audio Coding) zvukový formát 
AC-3 - (audio codec 3)zvukový formát Dolby Digital
DCT - diskrétna kosínusová transformácia
DCT-I, ..., IV - štyri typy diskrétnej kosínusovej transformácie
DFR - diskrétny Fourierov rad
DFT - diskrétna Fourierova transformácia
DST - diskrétna sínusová transformácia
DWT - diskrétna waveletova transformácia
FDCT - rýchla diskrétna kosínusová transformácia
FDCT-IV - rýchla diskrétna kosínusová transformácia štvrtého typu
FFT - rýchla Fourierova transformácia
FMDCT - rýchla modifikovaná diskrétna kosínusová transformácia
FT - Fourierova transformácia
fvz - vzorkovacia frekvencia
IDCT - inverzná diskrétna kosínusová transformácia
IDFT - inverzná diskrétna Fourierova transformácia
k - k-tá vzorka spektra diskrétneho signálu
m1, ..., m4 - označenie krokov FMDCT
MDCT - modifikovaná diskrétna kosínusová transformácia
MOS - modifikovaná diskrétna kosínusová transformácia
MP3    - (mpeg-layer3), formát zvukovej nahrávky
N - dĺžka signálu
n - n-tá vzorka diskrétneho signálu
O() - označenie výpočtovej náročnosti
Ogg - zvukový formát produkovaný projektom Vorbis
r1, ..., r4 - označenie krokov FDCT-IV
s(t) - spojitý signál v časovej oblasti
STFT - krátkodobá Fourierova transformácia
S(ω) - Fourierov obraz signálu s(t)
S[k] - diskrétne spektrum signálu s[n]
s[n] - diskrétny signál
SMP - subjektívna miera potlačenia
SMS - subjektívna miera skreslenia
SNR - pomer signál/šum
SNRIN - pomer signál/šum
t - čas
TDAC - (Time-domain aliasing cancellation) technika odstraňovania aliasingu

r
NW - komplexní exponenciála 

r
Ne
π2

j

WMA - (Windows Media Audio) zvukový formát
wn - označenie okienkovej funkcie pre MDCT
xn - vstupné hodnoty transformácie
yn - výstupné hodnoty transformácie
λ - prahová hodnota 
ω             - uhlový kmitočet
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Obsah priloženého CD

Koreňový adresár: - \\DP Tomáš Ráček

Podadresáre: - \\Obrazky - obsahuje použité obrázky v texte

- \\Programy - obsahuje algoritmy pre FFT, DCT-IV a MDCT

- \\Tastovacie nahravky - obsahuje súbor testovacích nahrávok
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Zoznam príloh

a) zdrojový kód hlavného skriptu prahovani.m

b) zdrojový kód funkcie FDCT-IV fastdct4.m

c) zdrojový kód funkcie MDCT mdct4.m
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Vlastné prílohy

Príloha a) skript prahovani.m

clear all;
 close all;
tic

% -------------- nacteni nahravky a sumu --------------   
name='smetana';
name_sum='fan1N';
[datan,fs]=wavread(strcat(name,'.wav'));                                %nacteni 
nahravky
[data_sum,fs_sum]=wavread(strcat('zvuky\',name_sum,'.wav'));            % nacteni 
sumu
if(   (fs~=fs_sum) )   % uprava vzorkovacich kmitoctu pokud nejsou stejne. 
prevzorkovani... ve fci resample je pouzit anti. alias. filtr...
    K=gcd(fs_sum,fs);
    L=fs/K;
    M=fs_sum/K;
    data_sum=resample(data_sum,L,M);
    fs_sum=fs;
    clear L M K;
end;
datan=0.99*datan(:,1)';                        % vynasobeni vstup. signalu 
konstantou pro korekci hlasitosti     
data_sum=0.785*data_sum(:,1)'; 
data_sum=data_sum*0.4;
% ----------------------------------------------------
% ----------------------------------------------------

% ---------------------nastaveni vstupnich promenych---------------------
snrdb=30;

pp=2;p=1/pp;           % pp - velkost překryvu, ak je pp=2 - překryv je 50%
L=1024;                % velikost okna
Lsum=L;              % delka(v poctu vzorku) useku "ticha" ktery je vkladan pred 
hudebni soubor a ze ktereho jsou pak zjistovany statisticke vlastnosti(rozptyl) 
sumu.
LN=L;

wn=1;                   % filtrace hudebniho sumu, delka okna hudebniho sumu
WN=1;                   % tag, pokud = 1 pak je pricten bily sum, pokud 0 tak je 
nahran sumovy soubor.

prah_det_k=4;           % velikost prahu detailnich koeficientu, vsechny 
koeficienty nad tento prah jsou ponechany.
prah_mnf_k=0.2;           % od tohoto prahu je aplikovan filtr hudebniho sumu

spekt=1;                % zobrazi vysledny spektogram. 1=zapnuto, 0=vypnuto.

prah_mazat_k=0.7;
prah_potlacit_k=3;

STDX_k=1.2;
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%-----------------------------------------------------------------------
%-----------------------------------------------------------------------

% ---------------------volba okna---------------------
% Oblednik okno
w2=ones(1,L);
w2sum=ones(1,Lsum);

% bartlett (trouhelnik) okno
%  w2=2*bartlett(L+1);
%  w2=w2(1:L)';
%  w2sum=2*bartlett(Lsum+1);
%  w2sum=w2sum(1:Lsum)';

% hann
%w2=2*hann(L,'periodic')';
%w2sum=2*hann(Lsum,'periodic')';

% hamming 
%w2=1-0.84*cos(2*pi*(0:L-1)/L);   %periodicke okno!!!!
%w2sum=1-0.84*cos(2*pi*(0:Lsum-1)/Lsum);   %periodicke okno!!!!

% % Flat top      -pp musi byt min 8
%  w2=1 - 1.93*cos(2*pi* (0:L-1) /L)+ 1.29*cos(4*pi* (0:L-1) /L) - 0.388*cos(6*pi* 
(0:L-1) /L) + 0.0322*cos(8*pi* (0:L-1) /L);
%  w2sum=1 - 1.93*cos(2*pi* (0:Lsum-1) /Lsum)+ 1.29*cos(4*pi* (0:Lsum-1) /Lsum) -
0.388*cos(6*pi* (0:Lsum-1) /Lsum) + 0.0322*cos(8*pi* (0:Lsum-1) /Lsum);

% KB okno       -pp musi byt min 4
%  w2=1 -  1.24*cos(2*pi* (0:L-1) /L)    +   0.244*cos(4*pi* (0:L-1) /L)  -
0.00305*cos(6*pi* (0:L-1) /L);
%  w2sum=1 -  1.24*cos(2*pi* (0:Lsum-1) /Lsum)    +   0.244*cos(4*pi* (0:Lsum-1) 
/Lsum)  - 0.00305*cos(6*pi* (0:Lsum-1) /Lsum);

% blackman      -pp musi byt min 3,     
%               -delka segmentu L musi byt delitelna 3mi
%               -neni uplne koser
%   w2=2.38095*blackman(L,'periodic')';
%   w2sum=2.38095*blackman(Lsum,'periodic')';

%% nejak nefunguje:
%mp3

% sin2=sin( (0:(L-1)+0.5)*pi/L );
% w2=sin( (pi*(sin2.^2))/2 );
% w2k=test_okna(w2,p);
% ---------------------------------------------------
% ---------------------------------------------------

% ---------------prodlouzeni--------------------------
N_sum=length(data_sum);             % delka nahravky sumu ve vzorcich
N_n=length(datan);                  % delka hudebni nahravky
N_p=ceil( (N_n-L)/(L*p) )*L*p+L;    % vypocet N_p ... N_p-N_n=pocet nul pro 
prodlouzeni  
datan=[datan(1:N_n) zeros(1,N_p-N_n)];   % prodlouzeni nahravky o usek nul -kvuli 
pozadavku na celociselny nasobek delky nahravky velikosti bloku pro transformaci.
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sig_c=sig(datan);                   % normalizace hudebni nahravky
% -----------------------------------------------------
% -----------------------------------------------------

%----- zasumeni cisteho signalu sumem----------
if(WN)
     sum=wgn(1,length(datan),sig_c-snrdb);
else

    i=length(data_sum);
    j=(length(datan));
    ii=i;
    sum=data_sum;
    while(ii<j)
       sum=[sum data_sum]; 
       ii=ii+i;
    end
    sum=sum(1:j);

end
data=[datan]+sum;  % pricteni sumu k hudeb nahravke
% --------------------------------------
% --------------------------------------

N=length(data);                         % delka zasumeneho signalu prodlouzeneho 
L/2 nulami pred i za 
%nwindct=(N-L)/(L*p)+1;                  % v promene nwindct je hodnota poctu 
transformaci, tedy pocet bloku pro ktere bude pocitana MDCT
snr(datan,data(1:N))                % vypocet hodnoty SNR mezi cistym a zasumenym 
hudebnim signalem 
% --------------Sekce analyzy sumu----------------
LS=1000;
if (WN)
    Lsumsig=wgn(1,LS*Lsum,sig_c-snrdb);
    %sumsig=zeros(LS,Lsum);
    for i=1:LS
       sumsig(i,:)=mdct4(Lsumsig(1+Lsum*(i-1):Lsum*i).*w2sum);    % fft 
nahradzujem dct & mdct
    end    
else
    Lsumsig=data_sum;
    i=N_sum/Lsum;
    if(i<LS)
       LS=fix(i); 
    end
    if (LS==0) error('Nahravka s sumem je prilis kratka.'); end
    %sumsig=zeros(LS,Lsum);
    for i=1:LS
       sumsig(i,:)=mdct4(Lsumsig(1+Lsum*(i-1):Lsum*i).*w2sum);       % fft 
nahradzujem dct a mdct,fastdct4
    end  
end
  
    STDX=std(sumsig)*STDX_k;        % vypocet smerodatnej odchylky z matice sumsig 
    MEANX=(mean(sumsig));           % vypocet strednej hodnoty z matice sumsig
% -------------konec analyzy sumu-----------------
% ------------------------------------------------
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% ------------------------------------------------        
% -----------------START SMYCKA------------------

[fx,fpad] = linframe(data,L/2,L,'sym');         % segmentace vstup. signalu
fx = winit(fx,'sinewin');                       % vahovani oknem

% ------------------- transformace ---------------
FX = mdct4(fx);                                 % MDCT

datarec=zeros(L/2,fpad(6));   %odfiltrovana nahravka
wnmat=zeros(LN/2,wn,pp);
wnmaska=zeros(LN/2,pp);
wni=1; ppi=1;

hpol=polyfit([0.7 1.1624 1.6218 2.0812 2.5406 3]-0.7,[0 0.301 0.724 0.932 0.9887 
1],5);
%hpol=polyfit([0.81 1.448 2.086 2.724 3.362 4],[0 0.362 0.784 0.956 0.996 1],5);

for j=1:fpad(6);
         
    X=FX(:,j);            
    X=X';
% ------------------ zpracovani koeficientu ---------------      
        Xabs=abs(  (X-MEANX)./STDX );
        maska_mazat=(Xabs >= prah_mazat_k);                         % maska pro 
hodnoty ktere budou orezany, nula znaci ty koeficinety ktere se smazou.
        maska_potlacit = (maska_mazat & (Xabs < prah_potlacit_k));  % maska pro 
hodnoty ktere budou potlaceny, jednickou jsou znaceny koeficenty ktere budou 
potlaceny 
        maska_det=( Xabs > prah_det_k);                             % maska pro 
hodnoty ke kterym se budou pridavat detailni koeficienty. Jednickou jsou oznaceny 
ty koeficenty ktere maji vesti hodnotu jak prah_det.
       

        % potlaceni vybranych koeficientu
        for m=1:length(X)

          %X(m)=(X(m)-(sign(X(m))*prah_mazat_k*STDX(m)));
           
           if maska_potlacit(m);
               %HS parabolic
                %X(m)= X(m) * (Xabs(m)-prah_mazat_k)  /  (prah_potlacit_k-
prah_mazat_k);     
                %pravidlo = 'HS parabolic';
                
               %polynomialni pravidlo
                %X(m)= X(m) *  polyval(hpol,Xabs(m));
                %pravidlo = 'polynolmial';
                
               %polomekke
                %X(m)=  prah_potlacit_k*STDX(m)   * sign(X(m))   *   ((Xabs(m)-
prah_mazat_k)  /  (prah_potlacit_k-prah_mazat_k));
                %pravidlo = 'half soft';
                
               %tvrde
                if (      Xabs(m)   <  ((prah_potlacit_k-prah_mazat_k)/2)     );  
X(m)=0;  end
                pravidlo = 'hard';
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               %mekke
                %pravidlo = 'soft';
                %X(m)=X(m)-(sign(X(m))*prah_mazat_k*STDX(m));
               
                %X(m)=(X(m)-(sign(X(m))*prah_mazat_k*STDX(m)))  *  
polyval(hpol,Xabs(m));
               
                %X(m)= (X(m)-(sign(X(m))*prah_mazat_k*STDX(m))) * (Xabs(m)-
prah_mazat_k)  /  (prah_potlacit_k-prah_mazat_k);
           end
        end
                
        % vymazani koeficientu ktere jsou mensi jak prah_mazat
        X=X.*maska_mazat;
        %sum(maska_mazat)/length(maska_mazat)      
       
        wnmat(:,1:(wn-1),ppi)=wnmat(:,2:wn,ppi);
        wnmat(:,wn,ppi)=X';
        wnmaska(:,ppi)=wncheck(abs(wnmat(:,:,ppi)),wnmaska(:,ppi),prah_det_k);
        X=(wnmat(:,1,ppi).*wnmaska(:,ppi))'; 
        if(ppi>=pp) ppi=1; else ppi=ppi+1; end
             

        datarec(1:L/2,(j))= X ;  % matica hodnot po mdct transformaci
clear X;
end

fy = imdct4(datarec);               
fy = winit(fy,'sinewin');         % vahobvanie oknom
y  = linunframe(fy,L/2,fpad);     % degmentace vystup. signalu

datarec2=y';
% -----------------KONEC SMYCKA------------------
% ------------------------------------------------

roz=[-60 0];
if(spekt)
    mspektogramn(datan,fs,'',roz,L);

    mspektogramn(data,fs,'',roz,L);

    mspektogramn(datarec2,fs,'',roz,L);
    
    if(WN==0) mspektogramn(data_sum,fs,'',roz,L); end

%     mspektogram(datarec,fs,'Spektrum výsledného signálu. Celý signál. Závislost 
SG(t,f).');
%     caxis([-100 20]); colorbar;
end
toc
SNRE=snr(datan,datarec2)-snr(datan,data)
   
jmenowav=strcat(name,'_SNR_-',int2str(snr(datan,data)),'_p-
',int2str(pp),'_',int2str(L),'_P-',int2str(prah_mazat_k),'-
',int2str(prah_potlacit_k),'-',int2str(prah_det_k),'_MDCT','_',pravidlo,'.wav')
wavwrite(datarec2,fs,jmenowav);
jmenosum=strcat(name,'_SNR_-',int2str(snr(datan,data)),'.wav')
wavwrite(data,fs,jmenosum);
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Príloha b) funkcia pre FDCT-IV fastdct4.m

function y = fastdct4( x , LN )

x=x(1:LN);
% make x a real-valued row vector
x = real(x(:))';

% N real values -> N/2 complex values
z = (x(1:2:length(x)) + i*x(length(x):-2:1));

% pre twiddling
z = z .* exp((0.5:2:length(x))./length(x).*(-pi/2).*i);

% FFT
z = fft(z);

% post twiddling
z = z .* exp( (0:(length(z)-1)).*(-pi/length(x)).*i );

% extracting DCT4 coeffs and scaling ...
scale = sqrt(2/length(x));
y = zeros(1,length(x));
y(1:2:length(y)) =  real(z) .* scale;
y(2:2:length(y)) = -imag(z(length(z):-1:1)) .* scale;

% return;
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Príloha b) funkcia pre MDCT mdct4.m

function y = mdct4(x)
% MDCT4 Calculates the Modified Discrete Cosine Transform
%   y = mdct4(x)
%
%   Use either a Sine or a Kaiser-Bessel Derived window (KBDWin)with 
%   50% overlap for perfect TDAC reconstruction.
%   Remember that MDCT coefs are symmetric: y(k)=-y(N-k-1) so the full
%   matrix (N) of coefs is: yf = [y;-flipud(y)];
%
%   x: input signal (can be either a column or frame per column)
%      length of x must be a integer multiple of 4 (each frame)     
%   y: MDCT of x (coefs are divided by sqrt(N))
%
%   Vectorize ! ! !

% ------- mdct4.m ------------------------------------------
% Marios Athineos, marios@ee.columbia.edu
% http://www.ee.columbia.edu/~marios/
% Copyright (c) 2002 by Columbia University.
% All rights reserved.
% ----------------------------------------------------------

[flen,fnum] = size(x);
% Make column if it's a single row
if (flen==1)
    x = x(:);
    flen = fnum;
    fnum = 1;
end
% Make sure length is multiple of 4
if (rem(flen,4)~=0)
    error('MDCT4 defined for lengths multiple of four.');
end

% We need these for furmulas below
N     = flen; % Length of window
M     = N/2;  % Number of coefficients
N4    = N/4;  % Simplify the way eqs look
sqrtN = sqrt(N);

% Preallocate rotation matrix
% It would be nice to be able to do it in-place but we cannot
% cause of the prerotation.
rot = zeros(flen,fnum);

% Shift
t = (0:(N4-1)).';
rot(t+1,:) = -x(t+3*N4+1,:);
t = (N4:(N-1)).';
rot(t+1,:) =  x(t-N4+1,:);
clear x;

% We need this twice so keep it around
t = (0:(N4-1)).';
w = diag(sparse(exp(-j*2*pi*(t+1/8)/N)));
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% Pre-twiddle
t = (0:(N4-1)).';
c =   (rot(2*t+1,:)-rot(N-1-2*t+1,:))...
   -j*(rot(M+2*t+1,:)-rot(M-1-2*t+1,:));
% This is a really cool Matlab trick ;)
c = 0.5*w*c;
clear rot;

% FFT for N/4 points only !!!
c = fft(c,N4);

% Post-twiddle
c = (2/sqrtN)*w*c;

% Sort
t = (0:(N4-1)).';
y(2*t+1,:)     =  real(c(t+1,:));
y(M-1-2*t+1,:) = -imag(c(t+1,:));


