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Streszczenie. Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia z zakresu analizy spektral-
nej oraz wykorzystanie algorytmu FFT w eliminacji szumów dźwiękowych metodą
odejmowania widmowego. Po wyjaśnieniu istotnych pojęć przedstawiono otrzymane
wyniki badań i omówiono skuteczność zastosowanej techniki.

1. Wprowadzenie

Od czasów powstania pierwszych urządzeń rejestrujących dźwięk, takich jak fonograf
Edisona, zawsze zmagano się z problemem, jaki stanowił pojawiający się w nagraniu
szum. Urządzenia te rejestrowały głosy i inne dźwięki. Niestety odsłuchując nagrania
po akwizycji informacji, zawsze można było zaobserwować występujące w nich różne
nieprzyjemne zakłócenia. Jedne spowodowane były przez otoczenie, a inne (w przypadku
płyt gramofonowych lub taśm magnetycznych), takie jak trzaski, czy różnej tonacji
syczenia, były wynikiem bardzo słabo zaawansowanych technologicznie urządzeń [1].

Od lat 80-tych, wraz z upowszechnieniem urządzeń audio oraz powstaniem technologii
cyfrowej, zaczęły wzrastać wymagania stawiane jakości nagrań. Coraz bardziej pożąda-
ne stawało się rejestrowanie informacji nie tyle o wysokiej jakości słyszalności, ale także
jak najlepiej odwzorowującej rzeczywistą treść. Pod koniec XX-ego wieku, postęp tech-
nologiczny sprawił, że usunięto czynnik mechaniczny urządzeń powodujący ewidentne
zakłócenia sygnału, takie jak urwane odgłosy, czy głośne szumy.

Mimo to, w nowoczesnych systemach audio zakłócenia nadal występują, choć cechują
się niskim poziomem natężenia. Wszystkie nagrania, utworzone nawet w szczelnych po-
mieszczeniach, zawierają pewien szum płynący z tła, który został zarejestrowany przez
mikrofon. Takim szumem tła może być np. łoskot klimatyzacji lub resztki zgiełku po-
chodzącego z zewnątrz pomieszczenia. Obecnie mikrofony posiadają wysoką czułość,
w wyniku czego uzyskuje się lepszą wyrazistość i dokładność nagranej informacji [4]. In-
nym czynnikiem powodującym występowanie szumu w zapisie dźwięku jest to, że każdy
element sprzętu nagraniowego (np. mikrofon, wzmacniacz czy mikser, który przetwarza
nagrywany sygnał) dodaje od siebie pewną ilość elektronicznego szumu. Jego obecność
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w nagraniu jest wynikiem fluktuacji elektrycznych, które powstają wskutek chaotycz-
nego ruchu ładunków na elektronicznych podzespołach [2]. Jednym z rodzajów takiego
szumu i zarazem głównym źródłem zakłóceń jest szum termiczny (thermal noise) [3]. Po-
nadto zakłócenia powodować mogą również istniejące w obszarze budynków oraz wokół
nich niskopoziomowe pola magnetyczne i elektrostatyczne, pochodzące z okablowania
sieci zasilającej. Sposobem ich ograniczenia jest stosowanie ekranowanych przewodów
o odpowiednio zaprojektowanej izolacji, najczęściej ze złączami XLR [4].

We współczesnej inżynierii dźwięku problem usuwania szumów nadal stanowi przed-
miot badań. Rozwój technologii półprzewodnikowej przyczynił się do postępu miniatu-
ryzacji, która w obszarze technologii komputerowej pozwoliła na gromadzenie większej
ilości informacji oraz szybsze jej przetwarzanie. Niestety od kilkunastu lat postęp w za-
kresie analizy sygnałów był niewielki i nadal wykorzystuje się utarte metody, takie jak
sieci neuronowe, analizę falkową, czy logikę rozmytą. Obok nich, do filtracji sygnałów
dość powszechnie wciąż wykorzystuje się też klasyczny algorytm FFT. Mimo, iż nie na-
leży on do najnowszych odkryć technologicznych, to możliwość regulacji rozdzielczości
sygnałów pozwala na zwiększenie precyzji badań. Zapewnia nam to swobodną pracę nad
sygnałem, dzięki obecnie dużej mocy obliczeniowej komputerów.

2. Analiza częstotliwościowa

Wartości sygnału dyskretnego zmieniają się w czasie z różną prędkością. W pewnych
odstępach czasu zmiany zachodzą szybciej, a w innych wolniej. Podobnie różna jest
częstotliwość występowania tych zmian. Jedne dominują w sygnale, a inne występują
rzadko lub nie ma ich wcale. Zakres tych prędkości oraz intensywność z jaką występują,
ma duże znaczenie dla charakterystyki sygnału w przypadku, gdy chcemy rozpatrywać
zagadnienia związane z częstotliwością i analizą widmową.

Do analizy sygnałów w dziedzinie częstotliwości stosuje się tzw. metody widmowe.
Są one wielokrotnie efektywniejsze w analizie niż metody czasowe. Posługując się na-
rzędziami operującymi językiem częstotliwościowym, niejednokrotnie można w o wiele
prostszy i poglądowy sposób przedstawić charakter sygnału [5]. Istnieje wiele technik
analizy częstotliwościowej. Mimo diametralnego postępu technologicznego, jaki nastąpił
w ciągu kilkudziesięciu lat, nadal podstawowym narzędziem takiej analizy jest klasycz-
na transformacja Fouriera. W systemach komputerowych, stosowaną implementacją tego
przekształcenia jest transformata DFT.

3. Dyskretna transformata Fouriera

Szczególnym rodzajem transformacji Fouriera jest dyskretna transformata Fouriera
(ang. DFT - Discrete Fourier Transform). Przekształca ona funkcję z domeny czasu
w domenę częstotliwości, reprezentowaną przez składowe. Wymaga ona dyskretnych
wartości wejściowych oraz skończonej liczby próbek N . Dlatego pracując nad ciągłym
sygnałem (np. ludzkim głosem), wartości muszą być pobierane kolejnymi fragmenta-
mi [6].
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Operując na wartościach dyskretnych transformata DFT przekształca skończony ciąg
N próbek sygnału x(0), ..., x(N − 1) w skończony ciąg harmonicznych N liczb zespolo-
nych X(0), ..., X(N − 1) zgodnie ze wzorem:

(1) X(k) =
N−1∑
n=0

x(n)W−knN , 0 ¬ k ¬ N − 1

n - numer próbki sygnału,
x(n) - wartość próbki sygnału,
N - liczba próbek,
k - numer harmonicznej,

X(k) - wartość harmonicznej,
i - jednostka urojona.

We wzorze dla wygody wprowadzono wielkość pomocniczą WN , która jest liczbą ze-
spoloną. Przy jej pomocy sygnały harmoniczne można zapisać w innej postaci:

(2) WN = ei
2π
N ,

(3) W−knN = e−i2π
kn
N = cos

(
2π
kn

N

)
−i sin(2π

kn

N
).

Wyrażenie DFT stanowi teraz reprezentacje sygnału X(k) w postaci sumy dyskret-
nych zespolonych sygnałów harmonicznych W−knN dla k = 0, ..., N − 1, ważonych współ-
czynnikami x(n). Zadaniem wyrażenia DFT jest przekształcenie wartości z domeny czasu
do częstotliwości, natomiast IDFT przekształcenie z domeny częstotliwości do domeny
czasu. IDFT (odwrotne DFT) posiada podobną formułę i jest wyrażone wzorem:

(4) x(n) =
1
N

N−1∑
n=0

X(k)W kn
N , 0 ¬ n ¬ N − 1.

Sygnał wejściowy x(n) jest sygnałem, który składa się z N punktów, począwszy od 0
do N − 1. Po transformacji w domenę częstotliwości, DFT wytwarza sygnał o punktach
zespolonych z których każdy zawiera dwie liczby - część rzeczywistą Re (ang. real) oraz
część urojoną Im (ang. imaginary). Cały segment każdej z dwóch części ma wielkość
N/2 + 1 próbek. Taka kompleksowość oznacza, że np. kombinacja Re [24] i Im [24]
odnosi się do jednej zespolonej próbki X [24,7].

Rysunek 1. Domeny działania dyskretnej transformaty Fouriera DFT
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Składowe Re oraz Im przekształconego segmentu są wartościami przedstawiającymi
korelacje sygnału, odpowiednio z funkcjami cosinus i sinus. Wartości korelacji są wy-
nikiem porównywania badanego ciągu próbek do wspomnianych funkcji o coraz mniej-
szym okresie. W przypadku części rzeczywistej Re jest to porównywanie do częstotli-
wości o przesunięciu fazowym −45 stopni, a w przypadku części Im do częstotliwości
o przesunięciu fazowym 0 stopni. Wartość kąta fazowego obydwu funkcji wynika z ma-
tematycznej różnicy przesunięcia ich względem siebie.

O tym jak precyzyjny jest rozkład składowych decyduje zmienna N , dzieląca widmo
na punkty odzwierciedlające kolejne częstotliwości, nazywane inaczej ”prążkami”. Po-
siadając wartości składowych Re i Im możemy obliczyć widmo mocy sygnału za pomocą
wzoru:

(5) GS(k) = X2Re(k) +X2Im(k),

gdzie XRe(k) oraz XIm(k) są wartościami składowymi, które podnoszone do kwadratu,
a następnie sumowane dają moc k-tego prążka widma GS.

Metoda DFT potrafi skutecznie analizować sygnały przy zastosowaniu urządzeń cyfro-
wych z wykorzystaniem algorytmu szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Algorytmy
FFT są powszechnie stosowane w celu obliczenia DFT, dlatego zdarza się, że te dwa
terminy, potocznie są często używane zamiennie. W rzeczywistości istnieje jednak wy-
raźne rozróżnienie: DFT odnosi się do matematycznych transformacji - niezależnie od
tego, w jaki sposób jest obliczany, a FFT odnosi się do jednego z wielu efektywnych
algorytmów dla DFT [6].

4. Okna czasowe

Podczas analizy częstotliwościowej sygnałów o skończonej długości, zachodzi zjawi-
sko wycieku energii. Ma ono miejsce w przypadku, gdy w sygnale istnieje składowa
o częstotliwości, która nie została zanalizowana w DFT. Jeśli przeprowadźmy analizę
sygnału utworzonego z dwóch składowych: 4 kHz i 9 kHz, spróbkowanego z częstotli-
wością 44100 Hz/s, to w przypadku obliczenia DFT dla 16 składowych analiza zostanie
wykonana dla częstotliwości: 2756.25 Hz, 5512.5 Hz, 8268.75 Hz, 11025 Hz, itd., nato-
miast nie zostanie przeprowadzona dokładnie dla 4000 Hz i 9000 Hz. Wpłynie to na
powstanie zjawiska przecieku do najbliższych częstotliwości. Tak więc oprócz energii
wynikającej z okresu fali, powstaje pewna amplituda na pozostałych prążkach widma.
Przy badaniu rozległego sygnału, niepożądana energia będzie w stanie przykryć mało
zauważalne, niskie wartości, co mocno zredukuje precyzję analizy.

Rysunek 2. Efekt działania okna na falę
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Efekt wycieku widmowego występuje również przy nieciągłości transformowanej części
sygnału. Pojawia się ona w postaci ucięć na końcach badanej części sygnału, ponieważ
jego okresowość nie wiąże się z czasem pomiaru [8]. Zastosowanie okna czasowego wy-
gładza sukcesywnie sygnał do zera. Takie stopniowe wygładzanie nazywane jest okien-
kowaniem (ang. windowing). Jest to proces przemnażania wartości próbek przez funkcję
okna.

Funkcje okien przypisują największą wagę w środku badanego okna i w indywidualny
sposób stopniowo mniejsze wagi leżące dalej od środka. Wyjątkiem jest tu okno prosto-
kątne które zwraca dla każdego indeksu wagę równą 1, a więc nie zmienia sygnału wcale.
Zastosowanie innych funkcji okien niż prostokątne znacznie zmniejsza poziom wycieku.

Tabela 1. Przykładowe funkcje okien

Prostokątne Hamminga Gaussa

w(n) 1 0.54− 0.46 cos
(
2πn
N−1

)
e−
1
2(

n−(N−1)/2
σ(N−1)/2 )

2

Rysunek 3. Stopień wycieku przy oknie prostokątnym oraz Hamminga
dla sygnału o częstotliwości 50 Hz

5. Istota szumów akustycznych

Termin szum akustyczny oznacza każdy niepożądany dźwięk istniejący w widmie sły-
szalności. Może być nim muzyka, odgłosy środowiskowe (np. rozmowa, śpiew ptaków,
szum wentylatora) lub szum elektroniczny (np syczenie amplitunerów). Są to niechciane
sygnały mające skłonności do zakłócania właściwego przekazu. Wszystkie urządzenia
rejestrujące dźwięk, rejestrują także i szum, którego natężenie w całym paśmie mo-
że być skupione w pewnej jego części lub w przypadku szumu białego - równomierne.
Wrażliwość ludzkiego ucha skupia się na wyższych oktawach słyszalności, dlatego mi-
mo podobnego nasilenia białego szumu w całym widmie, jest on odbierany jako dosyć
wysoki [6]. Takie szumy, których charakterystyki są stałe i nie zmieniają się w czasie na-
zywamy stacjonarnymi. Natomiast te, których skład częstotliwościowy jest nieregularny
w czasie nazywamy niestacjonarnymi.
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6. Poziom natężenia dźwięku

Widmo słyszalności ludzkiego ucha posiada rozpiętość logarytmiczną. Oznacza to, że
np. różnica pomiędzy 50 Hz a 100 Hz jest dla ucha wyraźna, zaś pomiędzy 10000 Hz
a 10050 Hz praktycznie żadna. Dlatego często skala częstotliwości podzielona jest na
dekady (10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, itd.) tj. dziesięciokrotne rozpiętości. Wtedy ukazane
zmiany są zauważalne. Podobnie jak rozpiętość, także i czułość ucha rośnie logarytmicz-
nie. W praktyce wygląda to tak, że różnica głośności cichych dźwięków jest bardziej
odczuwalna niż poziomu pomiędzy głośnymi i hałaśliwymi. Dlatego do pomiaru pozio-
mu natężenia dźwięku używa się jednostki zwanej decybel [dB]. Oblicza się ją zawsze
względem punktu odniesienia za pomocą logarytmu, który daje pożądaną zauważalność
zmian głośności. Natężenie, jak i moc przebiegów harmonicznych są równe kwadrato-
wi amplitudy tych przebiegów, dlatego do wyrażenia natężenia dźwięku w decybelach,
stosuje się następujący wzór [6]:

(6) PdB = 10 log10

(
P 2

P 20

)
= 20 log10

(
P

P0

)
PdB - poziom natężenia dźwięku w decybelach,

log10 - logarytm dziesiętny,
P - natężenie danego dźwięku,
P0 - natężenie dźwięku odpowiadające progowi słyszalności.

7. Metoda odejmowania widmowego

Metoda odejmowania widmowego (ang. Spectral Subtraction) jest jedną z najstar-
szych i najdłużej istniejących solucji oczyszczania z zakłóceń oraz rekonstrukcji mowy.
Przyjmuje się, że metoda ta powstała w roku 1979, kiedy to Steven F. Boll opracował
formułę, na której się ona opiera. Mimo, iż istnieje od dawna to nadal jest inspiracją
do nowych badań potwierdzających jej skuteczność. Współcześnie znajduje zastosowa-
nie w programach użytkowych, natomiast w literaturze pojawiają się liczne rozwinięcia
algorytmu, na którym metoda ta jest oparta [12].

Wiemy, że każdy nagrywany sygnał, oprócz części użytecznej posiada także pewien
poziom szumu. Tak więc można powiedzieć, że cały zarejestrowany przebieg jest dwu-
składnikowy. Po nadaniu cyfrowej postaci, obydwie wyłonione części charakteryzują się
pewnymi właściwościami statystycznymi, które pozwalają na matematyczne przedsta-
wienie tych dwóch elementów w postaci sumy:

(7) d(t) = s(t) + n(t),

gdzie d(t), s(t) i n(t) to odpowiednio: sygnał zakłócony (ang. degraded), sygnał bez
zakłóceń oraz szum (ang. noise).

Odejmowanie widmowe jest metodą pozwalającą na usunięcie niepożądanych zakłó-
ceń ingerujących w sygnał. Po przeprowadzeniu analizy DFT, a następnie odjęciu za-
daptowanego szumu od sygnału z zakłóceniami otrzymuje się sygnał użyteczny. Prze-
kształcając poprzednie wyrażenie, gdzie poszukiwaną zmienną jest sygnał estymowany,
otrzymujemy finalnie formułę odejmowania widmowego:

(8) |Ŝ(ejω)|2 = |D(ejω)|2 − α|N̂(ejω)|2
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D(ejω) - widmo dostępnego sygnału zaszumionego,
Ŝ(ejω) - estymata (przybliżenie) sygnału użytkowego,
N̂(ejω) - profil widma szumu,

α - stopień ingerencji w zaszumiony sygnał.
Widzimy więc, że powyższy wzór powstaje z prostej sumy składowych, które są pod-

dane DFT (ejω). Parametr α umożliwia pozostawienie niewielkiego szumu lub prawie
usunięcie go, ale ceną jest nienaturalne brzmienie otrzymanego sygnału. W celu uzyska-
nia profilu widma szumu N̂(ejω), pobiera się zakłócenia z fragmentów nagrań, w miej-
scach gdzie występują przerwy w materiale dźwiękowym lub jeśli istnieje taka możliwość
z oddzielnego pliku. Następnie spośród wszystkich segmentów zakresu szumu, buduje się
profil z założenia odzwierciedlający cały jego przebieg. Jednym ze sposobów utworzenia
profilu, jest uśrednienie odpowiednich indeksów każdego segmentu. Inne podejście mó-
wi, że należy znaleźć maksymalne bezwzględne odchylenia wśród wybranych prążków
każdego pakietu [11].

Powstające w wyniku przekształcenia DFT składowe Re i Im, możemy teraz wy-
korzystać do przedstawienia odszumionego sygnału - oddzielnie dla części rzeczywistej
i oddzielnie dla urojone.

(9) |ŜRe|2 = |DRe|2 − α|N̂Re|2,

(10) |ŜIm|2 = |DIm|2 − α|N̂Im|2.
Takie podzielenie na dwie formuły oznacza, że każdy analizowany fragment zaszumione-
go sygnału, jak i zbudowany profil szumu, posiada swoje wartości rzeczywiste Re i urojo-
ne Im. Odejmowanie jest więc wykonywane osobno na obydwu składowych. Po przepro-
wadzeniu redukcji, dwuskładnikowy (Re i Im), odszumiony sygnał jest przekształcany
powrotnie na przebieg w dziedzinie czasu. Dla lepszego efektu, redukcja szumu może być
wykonywana kilkakrotnie na tym samym przebiegu. Ponawianie tego procesu spowoduje
każdorazowo poprawę odszumianego sygnału.

W omawianym postępowaniu przyjmuje się, że zakłócenia są stacjonarne oraz niesko-
relowane z sygnałem. W przeciwnym wypadku ustalona charakterystyka profilu szumu,
nie będzie odzwierciedlać jego całego przebiegu [13]. Podobnie będzie, gdy nie zostanie
przyswojony pełny okres stacjonarności szumu, co wpłynie na znaczny spadek efektyw-
ności metody, nawet przy wielorazowym powtórzeniu redukcji. Takie zjawisko określa
się błędem estymacji (ang. estimation error)

(11) ε(ejω) = N(ejω)− N̂(ejω).

Błędem estymacji szumu ε(ejω) w powyższej formule jest różnica pomiędzy zadapto-
wanym profilem szumu a faktyczną częścią zakłóceń sygnału. Należy więc zadbać, aby
różnica była jak najmniejsza, tzn. aby szum został jak najlepiej zidentyfikowany [9].

8. Analiza skuteczności

Redukcji poddano wypowiedź mężczyzny zakłóconą sztucznie szumem niebieskim
o okresowym charakterze. Jego właściwością jest to, że moc sygnału wraz ze wzrostem
częstotliwości zwiększa się o 3 dB na oktawę. Przejawem tego jest jego duża moc na
wysokich częstotliwościach. W tym przypadku użyto szumu o dużej amplitudzie - natę-
żenie przebiegu szumu dochodzi do 70% możliwej maksymalnej amplitudy. Oznacza to,
że sygnał jest silnie zaszumiony i treść jest trudna do zrozumienia.
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Redukcję szumu oparto o algorytm FFT o podstawie 2. Użyto fragmentów o wielkości
N = 2048 próbek korygowanych przez funkcje Hamminga. Ustalono dziesięciokrotną ad-
aptację z każdorazowym odjęciem szumu. Przy łączeniu odszumionych fragmentów wy-
korzystano równoległe przesunięcie wielkości połowy okna ze wzajemnym przenikaniem
się. Zaadaptowany szum pobrano z miejsca, w którym nastąpiła przerwa w wypowiedzi.
Do zbudowania profilu szumu wykorzystano maksymalne bezwzględne odchylenia wśród
wybranych prążków każdego pakietu.

Na podstawie analizy z oscylogramu ilustrującego poziom natężenia szumu w miej-
scach, gdzie występują przerwy w mowie stwierdzono znaczną zmianę. W sygnale zredu-
kowanym widać, że poziom zakłóceń został niemalże w całości wyeliminowany. Jednak
odszumiony sygnał został lekko osłabiony i widać w jego przebiegu niewielki spadek am-
plitudy. Na spektrogramie zredukowanego sygnału widać pozostałości zakłóceń, które
są słyszalne w otrzymanym materiale. Są to przydźwięki o metalicznej barwie i umiar-
kowanej amplitudzie. Głos mężczyzny jest wyraźny choć miejscami w niskim stopniu
zniekształcony.

Rysunek 4. Porównanie sygnałów: wzorcowego (na górze), zaszumionego
(po środku), zredukowanego (na dole)

9. Podsumowanie

Widmowa analiza sygnałów przy użyciu klasycznego algorytmu FFT umożliwa dość
dokładne identyfikowanie charakteru zakłóceń. Przeprowadzone badania wykazały, że
metoda odejmowania widmowego oparta o FFT skutecznie radzi sobie z eliminacją
stacjonarnych zakłóceń. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie trafności opisywanej
metody, co osiągnięto na podstawie przeprowadzonych analiz. Jednakże należałoby się
zagłębić w inne rozwinięcia opisywanej techniki i porównać rezultaty. Rejestrowanie
sygnałów dźwiękowych wciąż wiąże się z utrudnieniem jakim są zakłócenia pozyskane
w tle. Przy obecnie wysokiej technologii zarówno w medycynie, telekomunikacji oraz
produkcji muzycznej, rosną potrzeby, by brzmienie głosu, czy innej natury dźwięków
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było wolne od zakłóceń. Z tego punktu widzenia opisywana metoda odejmowania wid-
mowego jest wartościowym narzędziem, którego znajomość staje się przydatna dla wielu
specjalistów wykorzystujących w swej pracy cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
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REDUCTION NOISE FROM SOUND FILES

KRZYSZTOF CHRZAN

Abstract. This article presents issues of elimination of acustic noise using spectral subtraction in
the field of spectral analysis and the use of FFT algorithm. After explanation of relevant concepts,
the article presents obtained results of research. Moreover, the effectiveness of the technique used, was
commented.


