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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Sử dụng tiếng nói ñể giao tiếp là một cách tự nhiên và dễ dàng nhất 

ñể trao ñổi các ý tưởng và suy nghĩ của con người. Ngày nay, khi xã hội 

phát triển, nhu cầu trao ñổi thông tin của con người càng trở nên cấp 

thiết và yêu cầu về chất lượng ngày càng cao. Các hệ thống thông tin 

hoặc ñiều khiển bằng giọng nói ñang ñược ứng dụng ngày càng nhiều 

trong thực tế, ví dụ ñiện thoại hands-free hay hệ thống thông tin dùng 

trong phòng phẩu thuật….... 

Một trong các trở ngại chính của việc phát triển các hệ thống này là 

sự suy giảm chất lượng và tính hiểu ñược của tiếng nói do nhiễu tiếng 

vang. Nhiễu này sinh ra do quá trình truyền ña ñường của âm thanh từ 

nguồn ñến một hay nhiều microphone. Xử lý triệt hay giảm tiếng vang 

là vấn ñề không ñơn giản vì thông thường thông tin về tính chất của 

nguồn tín hiệu và ñiều kiện của kênh truyền âm thanh không ñược biết 

trước hoặc chỉ có rất ít kiến thức liên quan ñược cung cấp  

Chính vì vậy “ nghiên cứu các giải pháp giảm nhiễu tiếng vang 

trong thông tin thoại ” là ñề tài có tính khoa học và thực triễn cao. 

2. Mục ñích ñề tài  

- Các cơ chế gây ra tiếng vang tại ñầu cuối. 

- Các giải pháp giảm nhiễu tiếng vang dựa trên thông tin kênh 

truyền và thông tin của nguồn phát. 

- Các kỹ thuật ñánh giá (khách quan và chủ quan) hiệu quả 

của các thuật toán giảm nhiễu tiếng vang. 

3. Phạm vi ñề tài  

- Nghiên cứu các giải pháp ñể giảm nhiễu tiếng vang. 

- Lập trình thực hiện các thuật toán trên bằng ngôn ngữ Matlab. 

- Nghiên cứu các phương pháp ñánh giá.  
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- Đánh giá và so sánh hiệu quả của các giải pháp dựa trên 

cơ sở dữ liệu tiếng Việt. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

- Nghiên cứu lý thuyết, tìm hiểu các giải pháp giảm nhiễu tiếng 

vang trong thông tin thoại và các phương pháp ñánh giá. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tiếng nói (Tiếng Việt ñược tích từ 

VOA), với các khoảng cách nguồn – microphone khác nhau.  

- Xây dựng chương trình thực hiện các thuật toán của các giải 

pháp trên bằng ngôn ngữ Matlab. 

- Đánh giá hiệu quả và hiệu chỉnh thuật toán. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ñề tài 

 - Ứng dụng lý thuyết học máy, kỹ thuật xử lý tín hiệu và các giải 

pháp xử lý tiếng nói ñể nâng cao chất lượng thông tin thoại.  

- Hỗ trợ cho việc ño lường và giám sát chất lượng thoại, nâng 

cao chất lượng thoại tại ñầu cuối, gián tiếp cải thiện hiệu suất của hệ 

thống nhận dạng tiếng nói tự ñộng. 

- Với các kiến thức và kết quả ñạt ñược trong quá trình thực 

hiện ñề tài, tác giả có thể áp dụng trong công tác chuyên môn 

trong việc giảng dạy tại trường Cao ñẳng công nghiệp Huế trong 

tương lai. 

6. Cấu trúc luận văn  

Luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về nhiễu tiếng vang. 

Chương 2: Các giải pháp ñể giảm nhiễu tiếng vang  

Chương 3: Các phương pháp ñánh giá thuật toán  

Chương 4: Mô phỏng và ñánh giá  
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CHƯƠNG 1   -  TỔNG QUAN VỀ NHIỄU TIẾNG VANG 
1.1. GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Nội dung của chương này ñề cập ñến ñặc ñiểm của nhiễu tiếng vang 

và sự ảnh hưởng của tiếng vang ñến chất lượng tiếng nói. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM NHI ỄU TIẾNG VANG 

Tiếng vang là xảy ra khi sóng âm thanh truyền ñi trong một không 

gian hẹp như trong phòng và tạo ra quá trình truyền ña ñường của tín 

hiệu âm thanh từ nguồn ñến microphone như ở hình 1.2. 

Hình 1.2. Các ñường ñi của âm thanh 

Kênh âm thanh từ nguồn ñến microphone có thể ñược mô tả bởi một 

ñáp ứng xung âm thanh (AIR) như ở hình 1.4. 

 Hình 1.4. Đáp ứng xung của phòng. 

Thời gian phản xạ là khoảng thời gian mà cường ñộ âm thanh giảm 

xuống 60dB sau khi tắt nguồn, ñược tính theo công thức: 

Sa

V
RT

049.0
60

=                           (1.1) 

1.3. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄU TIẾNG VANG ĐẾN CHẤT 

LƯỢNG TÍN HI ỆU TIẾNG NÓI 
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Tín hiệu bị nhiễu tiếng vang có thể ñược mô tả là âm thanh có thêm 

lượng âm vang và nhiễu màu ñáng kể. 

Chất lượng và tính dễ hiểu là hai thông số quan trọng cho tín hiệu 

tiếng nói. Chất lượng bao gồm các thuộc tính như ñộ tự nhiên, ñộ khàn 

hay tiếng hỗn tạp… còn tính dễ hiểu là nhận xét về những gì người nói 

ñang nói, ví dụ như nghĩa của những từ ñang ñược nghe.  

Mục ñích của việc nâng cao chất lượng tiếng nói tùy thuộc vào 

những ứng dụng khác nhau và có thể phân loại thành những mảng sau: 

- Cải thiện tính dễ nghe của tiếng nói sao cho phù hợp với người 

nghe. 

- Cải thiện chất lượng tiếng nói sao cho người nghe có thể chấp 

nhận ñược. 

- Thay ñối tiếng nói ñể hoạt ñộng của hệ thống nhận dạng tiếng 

nói và hệ thống tiếng nói tự ñộng ñược cải thiện. 

- Thay ñổi tiếng nói ñể việc mã hóa trong lưu trữ và truyền dữ 

liệu hiệu quả hơn. 

1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Trong chương này sẽ giới thiệu lý thuyết về ñặc ñiểm nhiễu tiếng 

vang, các cơ chế gây ra tiếng vang và ảnh hưởng của nhiễu tiếng vang 

ñến chất lượng tín hiệu tiếng nói. 

 
CHƯƠNG 2 - CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM NHI ỄU            

TIẾNG VANG 
2.1. MỞ ĐẦU CHƯƠNG 

Ở chương 1 ta ñã ñề cập ñến nhiễu tiếng vang và ảnh hưởng của nó 

lên chất lượng tiếng nói. Việc xử lý tín hiệu bị nhiễu tiếng vang là một 

lĩnh vực ñang ñược quan tâm. Cho ñến nay, kỹ thuật xử lý tiếng vang 

ñược phân thành hai loại là các kỹ thuật giảm tiếng vang và các kỹ 

thuật loại bỏ tiếng vang [7] tùy thuộc kĩ thuật ñó có ước lượng ñáp ứng 
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xung của kênh truyền hay không. Chương này sẽ tìm hiểu hai thuật toán 

nâng cao chất lượng tiếng nói bị nhiễu tiếng vang là: thuật toán trừ phổ 

[6] và thuật toán tạo mặt nạ [10]. 

2.2. THUẬT TOÁN TRỪ PHỔ 
Sơ ñồ khối của thuật toán trừ phổ ở hình 2.1. 

 

 

 

 

Hình 2.1. Sơ ñồ khối của thuật toán trừ phổ 

Mô phỏng tín hiệu tiếng nói bị nhiễu tiếng vang bằng cách nhân 

chập tín hiệu sạch s(n) với ñáp ứng xung h(n) của kênh truyền. 
( ) ( ) ( )nhnsnx ∗=                                       (2.1) 

Tín hiệu này qua biến ñổi Fourier [6] 

  X(m,ωk ) = S(m,ωk)H(m,ωk)                           (2.2) 

Với m là chỉ số thời gian, chỉ thị ñoạn tín hiệu vào ñược lấy cửa sổ, 

ωk là biến tần số rời rạc. Nếu cửa sổ ta chọn bằng phẳng và có chiều dài 

tương ñối lớn so với chiều dài của h(n) thì tác ñộng tạo tiếng vang của 

môi trường (qua phép chập trong miền tần số với hàm h(n)) có thể xem 

như phép nhân. 

           X(m,ωk ) = S(m,ωk)H(ωk)                             (2.3) 

Coi ñáp ứng xung của phòng không thay ñổi theo thời gian, 

H(m,ωk)=H(ωk). 

                     log|X(m,ωk)| ≈ log|S(m,ωk)| + log|H(ωk)|               (2.4) 

Lấy trung bình cả 2 vế, giả sử  

Đặt 

       mean(log|X(m,ωk)|) =M(ωk), mean(log|S(m,ωk)|)=F(ωk)    (2.5) 

            M(ωk) = F(ωk) + log|H(ωk)|                      (2.6) 

          log|X(m,ωk)|- M(ωk) ≈ log|S(m,ωk)| - F(ωk)          (2.7) 

Phân 
ñoạn 
tín 

hiệu 
 

Ước lượng 
ñáp ứng 
xung của 

kênh truyền 

Trừ ước 
lượng này 
ra khỏi tín 

hiệu 
 

Khôi 
phục lại 
tín   hiệu 
ban ñầu 
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Như vậy ta ñã loại trừ ñược thành phần tạo tiếng vang trong tín hiệu 

tiếng nói, ta cũng ñã trừ M(ωk) khỏi tín hiệu sạch, tuy nhiên nếu lấy 

trung bình trên số lượng frame ñủ lớn thì có thể coi thành phần M(ωk) 

không chứa nhiều thông tin về các âm ñược phát ra. 

Khi thực hiện thuật toán, có 2 cách ñể ước lượng giá trị của ñáp ứng 

xung của kênh truyền. Có thể lấy trung bình logarit biên ñộ của một tần 

số nhất ñịnh qua số lượng nhất ñịnh các frame, hoặc lấy trung bình trên 

cả trục thời gian.  

Phân tích thuật toán trên 

Trong thực tế, nhìn chung các ñặc tính về truyền, phản xạ, hấp thụ 

…sóng âm thanh của phòng phụ thuộc vào tần số. Âm thanh ở tần số 

cao bị suy giảm nhiều hơn khi truyền ñi trong không khí, bị hấp thụ bởi 

các bề mặt nhiều hơn là phản xạ so với âm thanh tần số thấp. Vì thế, 

ñáp ứng xung của phòng có khuynh hướng như bộ lọc thông thấp. Nên 

việc trừ giá trị trung bình trong miền logarit của biên ñộ phổ tần số có 

tác dụng loại bỏ ảnh hưởng của lọc thông thấp này. Ngược lại, các 

thành phần tần số cao có biên ñộ thấp, sau khi xử lý biên ñộ các thành 

phần tần số này tăng. Thuật toán này cũng làm cho tất cả các thành 

phần tần số có cùng giá trị trung bình theo thời gian là 0 (trong miền 

logarit) hay 1 (trong miền tuyến tính).  

Theo [6], cần áp dụng cửa sổ có chiều dài N gấp ít nhất 4 lần chiều 

dài ñáp ứng xung, khi ñó ñộ phân giải tần số cao, làm xuất hiện các 

thành phần tần số ở cùng khung thời gian mà biên ñộ bằng 0 ở tín hiệu 

chưa xử lý, ta gọi ñây là nhiễu nhân tạo. Nhiễu này ảnh hưởng nhiều 

ñến chất lượng và tính dễ hiểu của tín hiệu tiếng nói. Vì thế cần thiết có 

quá tŕnh xử lý sau ñể giảm nhiễu nhân tạo. 

2.3. CẢI TI ẾN THUẬT TOÁN TRỪ PHỔ 

Thuật toán trừ phổ tạo ra nhiễu nhân tạo, ñể giảm nhiễu này phải có 

thêm quá trình xử lý sau (Post Processing). 
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Post Processing thực hiện normalize logarit biên ñộ của cả tín hiệu 

bị nhiễu và tín hiệu sau khi qua trừ phổ, dùng cửa sổ có chiều dài bé 

hơn nhiều so với N. So sánh biên ñộ của hai tín hiệu trên ở cùng một 

tần số và khung thời gian, nếu biên ñộ ở tín hiệu sau khi qua trừ phổ lớn 

hơn thì cho rằng phần biên ñộ lớn hơn là do nhiễu nhân tạo và làm suy 

giảm biên ñộ này bằng một hệ số tùy thuộc mức năng lượng dôi ra. Với 

những ô mà năng lượng sau khi xử lý bé hơn năng lượng trước khi xử 

lý, hệ số này bằng 1. 

Tuy nhiên, chiều dài cửa sổ ñể phân tích tín hiệu nhỏ hơn, nên ñộ 

phân giải thời gian tốt hơn và ñộ phân giải tần số kém hơn. Điều này bù 

ñắp cho những hạn chế của việc lấy chiều dài cửa sổ lớn trước ñó, 

nhưng do ñộ phân giải tần số kém nên không thể loại trừ ñược hết nhiễu 

nhân tạo. 

Thuật toán ñể giảm nhiễu nhân tạo trên chưa thật sự tốt, vì: 

Thuật toán triệt tiếng vang, về mặt lý thuyết, phải dịch phần năng 

lượng của tín hiệu do phản xạ theo các ñường khác nhau ngược trở lại 

vị trí của tín hiệu trực tiếp trong miền thời gian, làm năng lượng tín 

hiệu ở một số ô tăng. Dạng sóng trong miền thời gian của tín hiệu nhiễu 

bị méo và tín hiệu sau khi qua trừ phổ ñược ñem so sánh với tín hiệu bị 

nhiễu này, nên phần tín hiệu do tiếng vang sẽ không bị triệt tiêu hoàn 

toàn. 

Thuật toán trên có thể làm thay ñổi phân bố năng lượng của tín hiệu 

tiếng nói, làm giảm khả năng so sánh các ô trong spectrogram của tín 

hiệu trước và sau xử lý trừ phổ. 

2.4. THUẬT TOÁN TẠO MẶT NẠ 

Tiếng vang gồm hai thành phần là âm thanh phản xạ sớm và âm 

thanh phản xạ muộn. Ở ñây, ta chỉ tập trung vào ñể khử các âm thanh 

phản xạ muộn. Quan sát, ta thấy ñường bao của tín hiệu bị tiếng vang 

có dạng của ñồ thị hàm mũ. 
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a
n

n

=






−
τ
1

exp                                      (2.8) 

 

Thông số a ñặc trưng cho thời gian phản xạ của kênh truyền và liên 

quan ñến T60 qua công thức:   

                 
( )

( )a
T

log

1000log
60 −=                                  (2.9) 

 

 Nếu chúng ta ước lượng a từ ñường bao của tín hiệu bị tiếng vang thì có 

thể ước lượng ñược T60, từ ñó xác ñịnh và loại bỏ các vùng tín hiệu chủ yếu 

do tiếng vang, sơ ñồ khối của thuật toán tạo mặt nạ như ở hình 2.4. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Sơ ñồ khối của thuật toán tạo mặt nạ phổ 

Tín hiệu ñược phân tích thành các dải tần số khác nhau sau ñó tính 

toán ñường bao của mỗi dải tần số này rồi chuyển sang thang dB. Hằng 

số thời gian a của nhiễu tiếng vang ñược ước lượng ở mỗi tần số bằng 

cách tính ñộ dốc của ñường bao trên N mẫu. Một cửa sổ có chiều dài N 

sẽ ñược dịch trên ñường bao của tín hiệu qua từng mẫu, dùng phép xấp 

xỉ tuyến tính ñể tính ñộ dốc. Theo cách ước lượng trong [11], giá trị 

chính xác của a ñược xác ñịnh dựa vào bộ số nhận ñược. Tiếp theo ta sử 

dụng mặt nạ nhị phân ñể loại bỏ phần tín hiệu chủ yếu do tiếng vang.  

Phân 
ñoạn 
tín 

hiệu 
theo 

dải tần 
 

Ước lượng 
RT60 của 

kênh truyền 
ở các dải tần 

Xây dựng 
mặt nạ 

Nhân mặt 
nạ với tín 
hiệu bị 
nhiễu + 

khôi phục 
lại tín hiệu 
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Phần dưới ñây lần lượt trình bày các khối bộ lọc băng thông, tính 

toán ñường bao, ước lượng T60 và xây dựng mặt nạ trong thuật toán. 

2.4.1. Bộ lọc băng thông 

2.4.2. Phương pháp tính ñường bao 

Lấy ñường bao từ phép biến ñổi Hilbert  

Từ tín hiệu g(t) qua biến ñổi Hilbert ^g(t)  

Mọi tín hiệu ^g(t) ñều có thể biểu diễn dưới dạng như sau : 

( ) ( ){ } ( ){ }tgtgtg ∧+∧=∧ ImRe  

( ) ( ){ } ( ){ }tgtgtg ∧−∧=∗∧ ImRe  

( ) ( ) ( ){ } ( ){ }tgtgtgtgenv ∧∧ +=∗∧∗∧=
22

ImRe (2.14) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Tín hiệu và ñường bao tín hiệu tiếng nói 

Sử dụng mạch lọc thông thấp 

Kỹ thuật lấy ñường bao tín hiệu bằng mạch lọc thông thấp bằng 

cách bình phương tín hiệu và sau ñó cho qua mạch lọc thông thấp. Sau 

ñó qua mạch lọc thông thấp ta lọai bỏ tần số cao ñi  => chỉ còn lại năng 

lượng một chiều + tần số thấp, khai căn tín hiệu ta ñược ñường bao tín 

hiệu. 
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2.4.3. Ước lượng T60  

Trong thực tế, nhiễu tiếng vang suy giảm và cộng vào nhiễu nền của 

môi trường truyền, nên việc xác ñịnh thời ñiểm tại ñó mức nhiễu tiếng 

vang bé hơn 60dB so với tín hiệu trực tiếp sẽ khó khăn. Vì thế, tốc ñộ 

suy giảm của nhiễu tiếng vang ñược tính trong vùng tín hiệu suy giảm 

từ 5dB ñến 35dB so với mức tín hiệu trực tiếp, dùng phương pháp xấp 

xỉ tuyến tính. Sau ñó, tính thời gian cần thiết ñể tín hiệu suy giảm 60dB 

với cùng tốc ñộ suy giảm ño ñược ở trên. 

Phương pháp xấp xỉ tuyến tính  

Đây là một trong những phương pháp xấp xỉ ñơn giản nhất, tìm 

quan hệ tuyến tính giữa các ñại lượng quan sát ñược. 

Tín hiệu tiếng nói ñược phân tích thành các băng tần khác nhau, lấy 

ñường bao và chuyển sang thang dB. Dùng xấp xỉ tuyến tính ñể chọn a 

sao cho ñường thẳng hệ số góc là a gần trùng khít với ñường bao tín 

hiệu trong miền logarit. 

Cách ước lượng T60 

Ước lượng của a ñược tính tại mỗi khung thời gian có chiều dài N. 

Tịnh tiến khung này theo thời gian, ta sẽ có bộ số là các ước lượng của 

a ở một dải tần nhất ñịnh. Vài trong số các giá trị này nhận ñược ở 

khung thời gian mà tín hiệu trực tiếp ñã ngắt, vài giá trị lại nhận ñược 

trong khung thời gian mà tiếng nói vẫn còn hoặc ñược ngắt chậm dần, 

tương ứng với ước lượng sai. Vì thế, cần chọn lựa hệ số a ñúng giữa các 

ước lượng ak* (k là chỉ số thời gian của khung) nhận ñược, bằng cách 

xem xét phân bố của các ước lượng này trên số lượng giá trị a vừa ñủ. 

Trong trường hợp nhận ñược giá trị ước lượng sai, τ có khuynh hướng 

tiến ñến ∞ nên a tiến ñến 1 hoặc biến thiên nhanh không xác ñịnh. Chỉ 

xét các giá trị a âm thu ñược, người ta quan sát thấy a tương ứng với 

khung thời gian còn có tiếng nói sẽ lớn hơn trong trường hợp nhiễu 

tiếng vang. Vì thế, ước lượng ñúng của a chính là biên dưới của các giá 
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trị nhận ñược, giá trị biên dưới này chỉ xuất hiện khi tiếng nói ngừng 

ñột ngột, khi ñó mô hình [11] mới có ý nghĩa. Tuy nhiên, ngay cả khi 

chỉ ước lượng trong các khung thời gian chỉ có nhiễu tiếng vang, giá trị 

ước lượng ñược vẫn có khuynh hướng bé hơn giá trị ñúng thực sự, do 

cách ước lượng này dựa trên mô hình thống kê. Một phương pháp hiệu 

quả hơn là chọn một giá trị a ngưỡng a*, là ước lượng ñúng của a, sao 

cho phần diện tích dưới ñường cong mật ñộ xác suất của a-p(a*) tính từ 

a* ñến -∞ ñạt giá trị cho trước. Có thể thực hiện ñiều này dựa vào biểu 

thức sau: 

 

( ) ( ) ( )








=== ∫
∗∗

x

aa dpxPxPa
0

:arg γ                    (2.16) 

 

Có thể thấy nếu chọn γ tiến ñến 0, a=min(ak*) 

Từ phân tích trên, N ñóng vai trò quan trọng trong việc ước lượng 

ñược giá trị ñúng của a. Giá trị N bé sẽ tăng giá trị của ước lượng. 

Trong thực tế, dù cần có N lớn, nhưng N lại bị giới hạn bởi ñộ dài của 

khỏang lặng giữa các ñoạn có tiếng nói. Nếu ñộ dài của khỏang lặng bé, 

khung thời gian có N quá lớn sẽ lấn vào ñoạn có tiếng nói kế tiếp dẫn 

ñến ước lượng sai. Nên N cần lớn hơn ít nhất ½τ hay 1/3τ, còn giới hạn 

trên của N phụ thuộc vào chiều dài trung bình của khỏang lặng trong tín 

hiệu tiếng nói sạch. 

Sau khi ñã tìm ñược bộ giá trị ước lượng của a và ước lượng ñược 

giá trị ñúng của a, xây dựng mặt nạ như sau. Với ak*>>a* xem ñó 

không phải do nhiễu tiếng vang và giá trị mặt nạ tại ñó bằng 1, ngược 

lại nếu ak* sai khác a* trong một khỏang cho phép, coi phần tín hiệu 

chủ yếu do nhiễu tiếng vang và cho giá trị mặt nạ bằng 0. Giá trị mặt nạ 

tại vị trí i ở dải tần nào ñó ñược xác ñịnh. 
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2.4.4. Xây dựng mặt nạ 

Phần tín hiệu ngõ ra chủ yếu do tiếng vang sẽ bị loại bỏ cách sử 

dụng mặt nạ nhị phân. Trong thực tế, ta thấy rằng mặt nạ nhị phân tạo 

nên nhiễu nhân tạo rất khó chịu trong các khỏang chuyển tiếp. Để giải 

quyết vấn ñề này, ta “ làm mượt “ mặt nạ bằng bộ lọc làm mượt trung 

bình. 

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này nghiên cứu hai thuật toán giảm nhiễu tiếng vang là trừ 

phổ và tạo mặt nạ. Cả 2 thuật toán này ñều không yêu cầu thông tin về 

nguồn và kênh truyền. Thuật toán trừ phổ loại bỏ thành phần phổ tiếng 

vang bằng cách trừ giá trị trung bình ước lượng của logarit của phổ tần 

số. Thuật toán tạo mặt nạ thực hiện việc ước lượng hằng số thời gian 

của nhiễu tiếng vang ở các băng tần số khác nhau, rồi xây dựng mặt nạ 

loại bỏ phần nhiễu tiếng vang. Ta cũng ñã phân tích về lý thuyết cách 

chọn giá trị các tham số ở mỗi thuật toán ñể tín hiệu sau xử lý có chất 

lượng tốt nhất. 

 

 

CHƯƠNG 3 - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  

CÁC THUẬT TOÁN 

3.1. MỞ ĐẦU CHƯƠNG 

Ở chương 2 ta ñã phân tích các thuật toán ñể làm giảm nhiễu tiếng 

vang của tín hiệu. Tuy nhiên làm cách nào ñể ñánh giá ñược thuật toán 

nào là hiệu quả nhất. Để xác ñịnh ñược ñiều này ta phải xét ñến các 

phương pháp ñánh giá chất lượng tiếng nói. Có hai phương pháp ñánh 

giá chất lượng chủ yếu là ñánh giá chủ quan và ñánh giá khách quan. Ở 

chương này ta sẽ giới thiệu về các phương pháp ñánh giá chất lượng 

tiếng nói mà tập trung chủ yếu vào các phương pháp ñánh giá khách 

quan. 
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3.2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CH Ủ QUAN  

Đánh giá chủ quan là phương pháp ñánh giá chất lượng tiếng nói 

dựa trên cảm nhận chủ quan của người nghe. ITU-T ñã chuẩn hóa hầu 

hết các phương pháp chung cho việc ño chất lượng ñánh giá chủ quan 

của việc truyền tín hiệu tiếng nói thông qua các hệ thống thông tin âm 

thanh.  

Một cuộc kiểm tra nghe ñược thực hiện bởi một số lượng người sẽ 

nghe các phần ghi âm, ñó là những ñoạn ñã bị suy giảm bởi kênh truyền 

và những ñoạn ñược nâng cao chất lượng nhờ các thuật toán ñang kiểm 

tra. Các người ñánh giá sẽ ñưa ra các ý kiến của mình về chất lượng của 

mỗi tín hiệu sử dụng thang ño chất lượng tiếng nói ñược quy ñịnh. 

MOS là ñiểm ñánh giá trung bình thông qua các ý kiến chủ quan và chỉ 

ra chất lượng ñánh giá của hệ thống hay các thuật toán cần kiểm tra. 

Có nhiều chỉ tiêu ñể ñánh giá chất lượng tiếng nói theo phương pháp 

ñánh giá chủ quan. Ở ñây ta tập trung vào các chỉ tiêu sau: 

Tín hiệu tiếng nói riêng biệt ñược kiểm tra bằng cách sử dụng thang 

ño 5 ñiểm của ñộ méo tín hiệu. Như bảng 3.1.  

Nhiễu nền bằng cách sử dụng thang ño 5 ñiểm của nhiễu nền. Như 

bảng 3.2. 

3.3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN 

Với việc tạo ra nhiều hệ thống nâng cao chất lượng tiếng nói và hệ 

thống trao ñổi âm thanh một cách nhanh chóng, thì cũng cần có sự phát 

triển các phép ño chất lượng tiếng nói cái mà tương quan với chất 

lượng tiếng nói chủ quan. Trong suốt quá trình thiết kế và thực hiện các 

thuật toán, các bộ mã hóa giải mã và các hệ thống thông tin, ñánh giá 

chất lượng khách quan là công cụ ñánh giá có giá trị. Đánh giá chất 

lượng khách quan là phương pháp ñánh giá chất lượng dựa trên các 

phép ño thuộc tính của tín hiệu. 



14 

Thông thường, ñánh giá chất lượng khách quan có thể ñược phân 

chia trong 3 miền: miền thời gian, miền phổ và miền giác quan. 

Miền thời gian thường thích hợp với hệ thống tương tự hoặc hệ 

thống ñược mã hóa dạng sóng trong ñó nơi nhận tạo ra lại dạng sóng. 

Tuy nhiên, nó có thể còn ñược sử dụng ñể xác ñịnh sự cải thiện chất 

lượng tiếng nói. Tỉ số tín hiêu trên nhiễu (SNR) và SNR trên từng ñoạn 

tín hiệu là các phép ño thông thường trong miền thời gian. 

Các phép ño dựa trên phép dự ñoán tuyến tính trong miển phổ 

thường ñược dùng nhiều hơn miền thời gian và ít bị ảnh hưởng bởi các 

sai số về thời gian có thể có giữa tín hiệu ban ñầu và tín hiệu nhận ñược 

hay ñược xử lý. Hầu hết các phép ño trong miền phổ liên quan ñến thiết 

kế bộ mã hóa và giải mã tiếng nói. 

Các phép ño trong miền giác quan dựa trên các mẫu hệ thống thính 

giác của con người. Phép ño này có sự tương quan với chất lượng chủ 

quan của tiếng nói cao hơn khi so sánh với các phép ño trong miền thời 

gian hay miền phổ. Theo lý thuyết, các thông tin liên quan ñến tri giác 

có khả năng và cần thiết cho sự ñánh giá chính xác chất lượng tiếng 

nói. 

3.3.1. Các phép ño trong miền thời gian  

3.3.1.1. Phép ño tỉ số giữa tín hiệu và tiếng vang trên từng khung  

3.3.1.2. Phép ño dựa vào ñáp ứng xung 

3.3.2. Các phép ño trong miền phổ 

3.3.2.1. Phép ño LLR 

3.3.2.2. Phép ño IS 

3.3.2.3. Phép ño CEP 

3.3.3. Các phép ño trong miền tri giác 

Các phép ñánh giá khách quang trên ñược quan tâm vì chúng ñơn 

giản ñể thực hiện và dễ dàng ñánh giá ñược. Tuy nhiên, khả năng của 

chúng trong việc dự ñoán sujbjective quality là có giới hạn, như chúng 
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không thể thực hiện việc xử lý tín hiệu bao gồm các thiết bị ngoại vi âm 

thanh. Do vậy ñã có nhiều nghiên cứu ñược thực hiện ñể phát triển 

phép ñánh giá khách quang dựa trên các khối human auditory speech 

preception. Do vậy ở ñây ta sẽ xét các phương pháp ño dựa trên cảm 

nhận của con người. 

3.3.3.1. Phép ño WSS 

3.3.3.2. Phép ño BSD 

3.3.3.3. Phép ño PESQ 

3.3.4. Phép ño kết hợp 

3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này ñã trình bày một số phép ño chất lượng tiếng nói sau 

khi xử lý giảm nhiễu bằng các thuật toán xử lý tiếng nói bị tiếng vang 

mà tập trung chủ yếu ở các phép ño khách quan. Qua ñánh giá ta thấy 

mỗi phép ño chất lượng tiếng nói khác nhau dựa trên những chỉ tiêu 

khác nhau về chất lượng tiếng nói. Trong các phép ño khách quan trên 

thì các phép ño trong miền tri giác có hệ số tương quan cao nhất với các 

phép ño chủ quan. 

 

CHƯƠNG 4 – KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. MỞ ĐẦU CHƯƠNG 

Để ñánh giá hiệu quả của các thuật toán nâng cao chất lượng tiếng 

nói. chương này sẽ thực hiện mô phỏng dựa trên tín hiệu âm thanh 

trước và sau xử lý ñể tìm ra kết quả tốt nhất của các thuật toán cũng 

như kiểm tra ñộ tin cậy của các phép ño khách quan. 

4.2. CƠ SỞ DỮ LIỆU SỬ DỤNG 

Để ñánh giá hiệu quả của kĩ thuật này, cơ sở dữ liệu ñược xây dựng 

gồm các câu tiếng Việt trích từ VOA, có chiều dài trung bình là 8s, 

gồm cả giọng nam và nữ. Đáp ứng xung của kênh truyền ñược xây 

dựng từ ñáp ứng xung của một phòng, với những khỏang cách ghi âm 
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khác nhau [0.1 0.25 0.5 0.75 1 1.5 3 4] m, chiều dài ñáp ứng xung trung 

bình khoảng 0.3s. Tín hiệu tiếng nói bị nhiễu tiếng vang có ñược bằng 

cách nhân chập tín hiệu sạch với ñáp ứng xung trên. 

4.3. KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC PHÉP ĐO KHÁCH 

QUAN  

Các phép ño chất lượng tiếng nói khách quan ñã trình bày ở chương 

3 thường ñược sử dụng trong các ứng dụng nâng cao chất lượng tiếng 

nói tuy nhiên ta vẫn chưa xác ñịnh ñược nó có thể ñánh giá tốt chất 

lượng tiếng nói trong môi trường bị nhiễu tiếng vang hay không. 

Để kiểm tra ñộ tin cậy của các phép ño này ñối với tín hiệu trong 

môi trường bị nhiễu tiếng vang, ta tiến hành phép ño chất lượng của tín 

hiệu bị nhiễu tiếng vang so với tín hiệu sạch theo các phương pháp 

ñánh giá trên. Các mẫu tiếng nói ñược thực hiện tại tần số lấy mẫu là 

f=8000.  

4.3.1. Các phép ño trong miền thời gian 

- Phép ño tỉ số tín hiệu trên tiếng vang (SRR) 

- Phép ño tỉ số tín hiệu trên tiếng vang (trên mỗi ñoạn: 

SEG_SRR) 

Nhận xét: 

Theo các hình 4.1 và hình 4.2 nhận thấy, phép ño SEG_SRR cho kết 

quả chính xác hơn, bởi vì tín hiệu giảm dần theo khoảng cách từ nguồn 

ñến nơi thu, ñiều này phản ánh ñúng chất lượng tiếng nói bị nhiễu tiếng 

vang. Phép ño này có ñộ tin cậy tốt tuy nhiên ñộ ổn ñịnh theo các tín 

hiệu khác nhau vẫn còn khá lớn nhất là trong dải băng tần hẹp. Có thể 

dùng phép ño SEG_SRR ñể ño chất lượng tiếng nói sau xử lý nhiễu 

tiếng vang. Còn phép ño SRR không phản ánh ñúng bản chất của tín 

hiệu bị nhiễu tiếng vang nhất là ở khoảng cách gần nên không dùng ñể 

ño chất lượng tiếng nói sau xử lý nhiễu tiếng vang. 

4.3.2. Các phép ño trong miền phổ 
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- Phép ño CEP 

- Phép ño IS 

- Phép ño LLR 

Nhận xét: 

Theo các hình 4.3, hình 4.4 và hình 4.5 nhận thấy các phép ño trong 

miền phổ có ñộ tin cậy không cao trong môi trường bị nhiễu tiếng vang. 

Nhất là phép ño IS, phép ño hầu như không ñánh giá ñược chất lượng 

tín hiệu bị nhiễu tiếng vang, ñặc biệt là ở khoảng cách 100-150cm. Các 

phép ño CEP và LLR có ñánh giá ñược chất lượng tín hiệu bị tiếng 

vang nhưng ñộ ổn ñịnh kém, phép ño CEP cho kết quả chính xác hơn, 

nên không thể dùng ñể ñánh giá tín hiệu bị nhiễu tiếng vang. 

4.3.3. Các phép ño trong miền tri giác 

- Phép ño WSS 

- Phép ño PESQ  

Nhận xét: 

Theo hình 4.5 và hình 4.7 ta thấy các phép ño trong miền tri giác 

ñánh giá chất lượng tiếng nói rất tốt phản ánh ñúng chất lượng của tiếng 

nói bị nhiễu tiếng vang. Độ ổn ñịnh của phương pháp theo khoảng cách 

cũng như theo các tín hiệu rất tốt. Như vậy ñộ tin cậy của các phép toán 

này tốt nhất trong môi trường bị nhiễu tiếng vang, nên dùng ñể ñánh giá 

tín hiệu bị nhiễu tiếng vang. 

4.4. THUẬT TOÁN TRỪ PHỔ 

Các tín hiệu tiếng nói bị nhiễu tiếng vang ñược xử lý qua thuật toán 

trừ phổ, sau ñó kiểm tra chất lượng của tiếng nói sau khi xử lý bằng các 

phép ño ñã ñược kiểm tra, so sánh chất lượng tiếng nói trước và sau xử 

lý. 

4.4.1. Dạng sóng và phổ của tín hiệu 

Nhận xét:  
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Sau khi nghe các ñoạn âm thanh và thực hiện quan sát dạng sóng, 

phổ của tín hiệu sạch như hình 4.8, dạng sóng và phổ của tín hiệu bị 

nhiễu tiếng vang như hình 4.9 và dạng sóng, phổ tín hiệu sau khi xử lý 

bằng thuật toán trừ phổ như hình 4.10, nhận thấy: 

Tín hiệu sau khi xử lý bằng thuật toán trừ phổ có rất nhiều thành 

phần nhiễu nhân tạo. Chất lượng không những không ñược cải thiện mà 

còn tệ hơn khi chưa xử lý. 

Chất lượng không những không ñược cải thiện mà còn tệ hơn khi 

chưa xử lý. 

4.4.2. Dạng sóng và phổ của tín hiệu sau xử lý post processing  

Nhận xét: 

Sau khi nghe các ñoạn âm thanh và quan sát các dạng sóng và phổ 

của tín hiệu ñã xử lý bằng thuật toán trừ phổ có thêm phần xử lý post 

processing ở hình 4.11 nhận thấy, chất lượng tín hiệu khi có xử lý post 

processing ñược cải thiện ñáng kể so với khi không có xử lý post 

processing. Nhiễu nhân tạo ñã ñược giảm ñáng kể tuy nhiên vẫn còn 

tồn tại. 

4.4.3. Thay ñổi thông số của thuật toán 

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai thuật toán tác giả nhận thấy 

thông số chiều dài cửa sổ ảnh hưởng lớn ñến hiệu quả thuật toán: 

Khi thay ñổi chiều dài cửa sổ với các giá trị khác nhau N=0.064, 

0.256 ,1.024...Sau khi tín hiệu ñược ñánh giá bởi các phép ñánh giá, 

nhận thấy khi chiều dài của sổ thay ñổi thì chất lượng của tín hiệu cũng 

thay ñổi theo. Cụ thể giá trị N=0.064 và N=0.256 cho ra kết quả gần 

như nhau. Đối với các phép ño miền thời gian và miền phổ thì N=0.256 

cho kết quả tốt nhất. Còn với các phép ño trong miền tri giác thì 

N=0.064 cho ra kết quả tốt nhất. 

- Nhìn chung giá trị N=0.064 cho ra kết quả tốt hơn. 

4.4.4. Đánh giá thuật toán trừ phổ 
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- Phép ño SEG_SRR  

- Phép ño WSS  

- Phép ño PESQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.14. Kết quả phép ño PESQ 

Nhận xét: 

- Theo các hình 4.12, hình 4.13 và 4.14, nhận thấy tín hiệu bị 

nhiễu tiếng vang sau khi ñược xử lý bằng thuật toán trừ phổ ñều ñã 

ñược cải thiện.  

4.4.5. Đánh giá thuật toán trừ phổ có thêm phần xử lý post 

processing 

- Phép ño SEG_SRR 

- Phép ño WSS  

- Phép ño PESQ 
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Hình 4.17. Kết quả phép ño PESQ 

Nhận xét: 

- Theo các hình 4.15, hình 4,16 và hình 4.17, nhận thấy tín hiệu 

bị nhiễu tiếng vang sau khi ñược xử lý thêm post processing thì tín hiệu 

ñược cải thiện hơn khi không có xử lý post processing.  

- Theo phép ño SEG_SRR thì tín hiệu khi có post processing 

ñược cải thiện ñáng kể so với khi không có post processing. Còn phép 

ño WSS và PESQ thì không khác nhau nhiều. 

4.5. THUẬT TOÁN TẠO MẶT NẠ 

4.5.1. Dạng sóng và phổ của tín hiệu 

Nhận xét: 

Quan sát hình 4.18, hình 4.19, hình 4.20 và nghe âm thanh nhận 

thấy: Dạng sóng và chất lượng âm thanh ra có vẻ tốt hơn khi chưa xử lý 

nhưng không nhiều. Âm thanh ra không có nhiễu nhân tạo. 
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4.5.2. Thay ñổi các thông số của thuật toán 

- Thông số chiều dài cửa sổ 

- Thông số ñộ lệch cho phép của hệ số a 

4.5.3. Đánh giá thuật toán tạo mặt nạ 

- Phép ño SEG_SRR 

- Phép ño WSS  

- Phép ño PESQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.23. Kết quả phép ño PESQ 

Nhận xét: 

- Theo hình 4.21, hình 4.22 và hình 4.23 nhận thấy, tuy phép ño 

WSS ñánh giá ñúng hiệu quả của thuật toán trừ phổ. Tuy nhiên ñối với 

thuật toán tạo mặt nạ thì nó không còn ñáng tin cậy nữa, vì nó cho kết 

quả trái ngược lại kết quả khi ñánh giá bằng PESQ.  

- Theo phép ño SEG_SRR thì tín hiệu bị nhiễu tiếng vang sau 

khi xử lý bằng thuật toán tạo mặt nạ cho kết quả tốt hơn nhiều so với xử 

lý bằng thuật toán trừ phổ. 
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- Theo phép ño PESQ thì tín hiệu bị nhiễu tiếng vang sau khi xử 

lý bằng thuật toán trừ phổ cho kết quả tốt hơn ở vùng gần (trong 

khoảng nhỏ hơn 1,5m) còn thuật toán tạo mặt nạ cho chất lượng tốt hơn 

ở vùng xa. 

So sánh cả 4 loại tín hiệu: 

- Phép ño SEG_SRR  

- Phép ño WSS  

- Phép ño PESQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 4.26. Kết quả phép ño PESQ 

Nhận xét: Từ các hình 4.24, hình 4.25 và hình 4.26 nhận thấy tín 

hiệu bị nhiễu tiếng vang sau khi ñược xử lý ñều ñược cải thiện chất 

lượng của tín hiệu. 

4.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Qua các phép toán ñánh giá chất lượng tiếng nói khách quan của các 

tín hiệu trước và sau khi xử lý bằng hai thuật toán ta rút ra các kết luận 

sau: 
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- Đối với thuật toán trừ phổ, việc thêm vào quá trình xử lý post 

processing có ảnh hưởng rất lớn ñến chất lượng tín hiệu xử lý, nó làm 

tăng chất lượng tiếng nói một cách hiệu quả. 

- Đối với các khoảng cách thu khác nhau thì các phép cải thiện 

chất lượng cho ra kết quả khác nhau. Thuật toán trừ phổ cho kết quả tốt 

hơn ở vùng gần (trong khoảng nhỏ hơn 1,5m) còn thuật toán tạo mặt nạ 

phổ cho chất lượng tốt hơn ở vùng xa. 

- Tín hiệu âm thanh sau khi xử lý với thuật toán tạo mặt nạ phổ 

không bị nhiễu nhân tạo như phương pháp trừ phổ. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 

Sau khoảng thời gian nghiên cứu và thực hiện ñề tài, cùng sự giúp 

ñỡ, hướng dẫn và ñịnh hướng của các thầy tôi ñã hoàn thành luận văn 

này và ñã ñạt những kết quả nhất ñịnh sau: 

- Luận văn ñã trình bày lý thuyết về tín hiệu và ảnh hưởng của 

tiếng vang, nghiên cứu 2 thuật toán xử lý giảm nhiễu tiếng vang (trừ 

phổ và tạo mặt nạ) và viết chương trình thực hiện 2 thuật toán 

- Đánh giá hiệu quả của 2 thuật toán kết quả là: 

 + Cả hai thuật toán ñã hiệu quả cho việc xử lý tín hiệu bị nhiễu 

tiếng vang, thuật toán trừ phổ hiệu quả hơn ở khoảng cách gần còn 

thuật toán tạo mặt nạ hiệu quả ở khoảng cách xa. 

 + Không phải tất cả các phép ñánh giá hiệu quả trong môi 

trường nhiễu thì hiệu quả trong môi trường bị nhiễu tiếng vang, mà chỉ 

có một số phép ño hiệu quả như phép ño PESQ và phép ño SEG_SRR 

còn phép ño khoảng cách WSS thì tương ñối hiệu quả. 

Vì lý do hạn chế về thời gian thực hiện luận văn, cũng như giới hạn 

về ñiều kiện nghiên cứu thực nghiệm tác giả ñề xuất các hướng nghiên 

cứu tiếp theo.  

- Nghiên cứu các thuật toán xử lý giảm nhiễu tiếng vang khác 

dựa trên mô hình thống kê ñể khai thác tính chất khác nhau giữa tiếng 

nói và tiếng vang. 

- Đánh giá hiệu quả của thuật toán với các môi trường nhiễu 

tiếng vang phức tạp hơn. 

- Xét ñến ảnh hưởng của nhiễu nền lên hiệu quả của thuật toán. 

- Nghiên cứu các phép ñánh giá khách quan ñể phù hợp cho việc 

ñánh giá xử lý tiếng vang. 


