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System aktywnej redukcji ha³asu
przenikaj¹cego przez przegrody szklane,
wykorzystuj¹cy algorytm rotacyjny
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Wstêp

Jedn¹ z funkcji przegród szklanych, powszechnie stosowanych m.in. w budownictwie,
TO]^ YQ\KXSMdKXSO RKĥK]_ :\dOQ\YNc ^KUSO MRK\KU^O\cd_Té ]Sý TONXKU WKĥé SdYVKMcTXYļMSé
KU_]^cMdXéNVKNŚaSýU¸aYXS]USMRMdý]^Y^VSaYļMSKMRAK\^cU_VOZ\dON]^KaSYXYUYXMOZMTý
wielokana³owego systemu aktywnej redukcji ha³asu, umo¿liwiaj¹cego redukcjê ha³asu
XS]UYMdý]^Y^VSaYļMSYaOQYZ\dOXSUKTéMOQYZ\dOdZ\dOQ\YNý]dUVKXé=c]^OWLKd_TOXK]SOMS
neuronowej, której uczenie realizuje zmodyfikowana wersja algorytmu wstecznej propagacji
LĥýN_acUY\dc]^_TéMKKVQY\c^W\Y^KMcTXc9W¸aSYXYL_NYaýSdK]KNýNdSKĥKXSK]c]^OW_
K^KUŜOZ\dON]^KaSYXYacXSUSTOQYLKNKħ]cW_VKMcTXcMR
=ĥYaKUV_MdYaO$RKĥK]SdYVKMTKKU_]^cMdXKZ\dOQ\YNK]dUVKXKKU^caXK\ON_UMTKRKĥK]_
KVQY\c^W\Y^KMcTXc

>RO]c]^OWYPKM^S`OMYX^\YVYPXYS]OPSV^O\SXQ^R\Y_QRQVK]]ZK\^S^SYX]_]SXQ\Y_XN
\YLSXKVQY\S^RW
9XOYP^ROP_XM^SYX]YPQVK]]ZK\^S^SYX]MYWWYXVc_]ONSXMYX]^\_M^SYXS]^RO\ON_M^SYXYPXYS]O
>RO]OZK\^S^SYX]K\OMRK\KM^O\SdONLcVYa]Y_XNSX]_VK^SYXPY\VYaP\O[_OXMSO]>RS]K\^SMVOZ\O]OX^]
the concept of a multi-channel active noise control system that enables the reduction of lowP\O[_OXMcXYS]O^\KX]WS^^ON^R\Y_QR^ROQVK]]ZK\^S^SYX>RO]c]^OWS]LK]ONYXKXO_\KVXO^aY\U
with the modified version of the backpropagation algorithm using a round robin algorithm. The
structure and principles of the system are discussed and the results of its simulations are presented.
5OcaY\N]$XYS]O]Y_XNSX]_VK^SYXQVK]]ZK\^S^SYXKM^S`OXYS]OMYX^\YV\Y_XN\YLSXKVQY\S^RW

:\dOQ\YNc ]dUVKXO p a ZY]^KMS XZ ]dcL
YUSOXN\daSaS^\cXMdcļMSKXp]éZYa]dOMRXSO
stosowane m.in. w budownictwie czy w pojazNKMRWOMRKXSMdXcMR:\dOQ\YNc^OZOĥXSéNaSO
zasadnicze funkcje: umo¿liwiaj¹ odpowiednie
YļaSO^VOXSOWSOT]MZ\dOLcaKXSKV_NdSa^cW
]^KXYaS]U Z\KMc ļaSK^ĥOW ]ĥYXOMdXcW Y\Kd
pozwalaj¹ na obserwacjê odpowiednich miejsc
Mdc^OŜdTKaS]UV_LZ\YMO]¸aZ\KMc:YdK^cW
LK\NdYMdý]^YZOĥXSé\¸aXSOŜP_XUMTýNŚaSýUYSdYVKMTS:\dO]dUVYXOZYaSO\dMRXSOXZYUXK
N\daSaXý^\dWSO]dUKVXcMRMdcZYWSO]dMdOħ
pracy koncepcyjnej powinny ograniczaæ przenikanie do nich ha³asu zewnêtrznego.
9UXK UKLSX ]^O\YaXSMdcMR V_L YL_N¸a
NŚaSýUYSdYVKMcTXcMR _WYŜVSaSKTéMO YL]O\wacjê procesów przemys³owych powinny
MRK\KU^O\cdYaKë]SýNYL\cWSaĥKļMSaYļMSKWS
NŚaSýUYSdYVKMcTXcWS :Y^\dOLK dKZOaXSOXSK
obserwacji procesu pracy lub te¿ wzglêdy
estetyczne s¹ czêsto przyczyn¹ stosowania
ļMSKXaPY\WSOZ\dOQ\¸N]dUVKXcMRU^¸\O\¸anie¿ musz¹ charakteryzowaæ siê odpowiedni¹
SdYVKMcTXYļMSéKU_]^cMdXé
:Ya]dOMRXSO]^Y]YaKXOZ\dOQ\YNc]dUVKXO
MRK\KU^O\cd_Té]SýdacUVOWKĥéSdYVKMcTXYļMSé
adKU\O]SOXS]USMRMdý]^Y^VSaYļMSKU_]^cMdXcMR
U^¸\KTONXKUad\K]^K\KdOWdMdý]^Y^VSaYļMSé
NŚaSýU_4ONXcWdXKTLK\NdSOTS]^Y^XcMROVOmentów przegród szklanych, maj¹cych wp³yw
XKSMRSdYVKMcTXYļëKU_]^cMdXéTO]^YLYUSMR
konstrukcji) rodzaj zastosowanych szyb [1,2].
3MRQ\_LYļëSacWSK\cQOYWO^\cMdXONOMcN_Té
Y Mdý]^Y^VSaYļMSKMR dTKaS]U \OdYXKX]YacMR
oraz o wystêpowaniu zjawiska koincydencji.
A Z\dcZKNU_ Mdý]^Y^VSaYļMS NVK U^¸\cMR
wystêpuj¹ zjawiska rezonansu oraz koincyNOXMTSYL]O\a_TO]SýXKQĥc]ZKNOUSdYVKMcTXYļMS
akustycznej przegrody. Uzyskanie wiêkszej
SdYVKMcTXYļMSKU_]^cMdXOTK^cW]KWcWYQ\K-
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XSMdOXSO ^\KX]WS]TS NŚaSýU_ Z\dOd Z\dOQ\YNý
(co spowoduje redukcjê ha³asu po zewnêtrznej
stronie przegrody) mo¿e byæ osi¹gniête dziêki
zastosowaniu wielowarstwowej konstrukcji
Y\KdaSýU]dOTQ\_LYļMS]dcL]UĥKNYacMRMdýsto klejonych specjalnymi foliami lub ¿ywic¹.
Wi¹¿e siê to jednak ze zwiêkszeniem masy
przegród, co mo¿liwe jest jedynie w ograniczonym zakresie.
Stosowanie l¿ejszych przegród powoduje,
ŜO SMR SdYVKMcTXYļë KU_]^cMdXK ]dMdOQ¸VXSO
adKU\O]SOXS]USMRMdý]^Y^VSaYļMSTO]^]^Y]_Xkowo ma³a, co prowadzi do nara¿enia praMYaXSU¸aXK_MSéŜVSacLéNŚ]dUYNVSacRKĥK]
DaSýU]dOXSOSdYVKMcTXYļMSKU_]^cMdXOTZ\dOQ\¸N
]dUVKXcMR a dKU\O]SO XS]USMR Mdý]^Y^VSaYļMS
akustycznych mo¿e byæ osi¹gniête poprzez zastosowanie aktywnych metod redukcji ha³asu.
W metodach aktywnych redukcjê ha³asu
uzyskuje siê za pomoc¹ dodatkowych, odpowiednio sterowanych, kompensuj¹cych
Ś\¸NOĥOXO\QSSaSL\YKU_]^cMdXOTAZ\dcZKNU_
przegród szklanych, bêd¹cych strukturami
NŚaSýUYSdYVKMcTXcWS dĥYŜYXcWS d TONXOT V_L
wiêcej szyb, redukcjê ha³asu przenikaj¹cego
przez przegrodê mo¿na uzyskaæ poprzez
odpowiednie sterowanie drganiami poprzecznymi jej elementów. Uzyskanie zadowalaj¹cych
efektów redukcji ha³asu wi¹¿e siê w tego
rodzaju uk³adach z zastosowaniem adaptacyjnych, wielokana³owych uk³adów sterowania,
zawieraj¹cych wiele przetworników elektroWOMRKXSMdXcMRLýNéMcMRŚ\¸NĥOWNYNK^UYacMRUYWZOX]_TéMcMRacW_]dOħ]^\_U^_\c
W artykule zaprezentowano przyk³adow¹
UYX]^\_UMTý S acXSUS LKNKħ ]cW_VKMcTXcMR
przegrody szklanej z wielokana³owym uk³adem
aktywnej redukcji ha³asu.

:\dOQ\YNK]dUVKXKdaSOVYUKXKĥYacW
systemem aktywnej redukcji ha³asu
Schemat przyk³adowej przegrody szklanej
z wielokana³owym systemem aktywnej redukMTSRKĥK]_Z\dON]^KaSYXYXK\c]:\dOQ\YNK
ta sk³ada siê z dwóch szyb zamocowanych na
wszystkich krawêdziach w sztywnej ramie,
miêdzy którymi znajduje siê komora wype³XSYXKZYaSO^\dOW:\dOQ\YNK]dUVKXK]OZK\_TO
obszar chroniony od obszaru, w którym panuje
ha³as.
Rozwa¿ana przegroda szklana z wielokana³owym systemem aktywnej redukcji ha³asu
TO]^TONXcWdWYŜVSacMR\YdaSédKħKU_]^cMdno-strukturalnych uk³adu aktywnej redukcji
ha³asu, w którym materia³em konstrukcyjnym paneli jest szk³o [3-6]. W uk³adzie takim
YLXSŜOXSO ZYdSYW_ MSļXSOXSK KU_]^cMdXOQY
NŚaSýU_ ^\KX]WS^YaKXOQY Z\dOd Z\dOQ\YNý
K ^cW ]KWcW daSýU]dOXSO TOT SdYVKMcTXYļMS
akustycznej, uzyskuje siê na drodze redukcji
N\QKħTOT]dcLcV_L]dcL8KacL\KXOT]dcLSO
uk³adu umieszczone s¹ elektromechaniczne

22

11/2017

<c]:\dcUĥKNYac]MROWK^Z\dOQ\YNc]dUVKXOTdaSOVYUKXKĥYacW]c]^OWOWKU^caXOT\ON_UMTSRKĥK]_
0SQ=KWZVO]MROWOYPQVK]]ZK\^S^SYXaS^RW_V^SMRKXXOVKM^S`OXYS]OMYX^\YV]c]^OW

Z\dO^aY\XSUS acUYXKaMdO LýNéMO Ś\¸NĥOW
NYNK^UYacMR UYWZOX]_TéMcMR acW_]dOħ
Sygna³ uchybu sterowania (sygna³ b³êdu),
]^KXYaSéMcSXPY\WKMTýY]U_^OMdXYļMSNdSKĥKXSK
uk³adu aktywnej redukcji ha³asu, mo¿e byæ
uzyskany z przetworników piezoelektrycznych,
przyklejonych na wybranej szybie, z sondy
natê¿eniowej lub z mikrofonu pomiarowego.
9 aĥKļMSaYļMSKMR NŚaSýUYSdYVKMcTXcMR
Z\dOQ\YNcKZYļ\ONXSYY WYŜVSaYļMSKMRZYZ\Kac TOT aĥKļMSaYļMS NŚaSýUYSdYVKMcTXcMR
NOMcN_TOUYX]^\_UMTKY\KdaĥK]XYļMS^aY\déMcMR Té OVOWOX^¸a a ]dMdOQ¸VXYļMS ]dcL
8KTWXSOT]déSdYVKMcTXYļë]^\_U^_\K^KUKWKNVK
Mdý]^Y^VSaYļMSN\QKħaĥK]XcMRD^OQYZYaYN_
XKVOŜcNéŜcëNY^OQYKLcMdý]^Y^VSaYļMSaĥKsne szyby lub szyb (w przypadku przegrody
wielowarstwowej) w jak najmniejszej liczbie
pokrywa³y siê z dominuj¹cymi czêstotliwoļMSKWS ]UĥKNYacMR NŚaSýU_ acW_]dKTéMOQY
N\QKXSK]dcLc-dý]^Y^VSaYļMSN\QKħaĥK]XcMR
p³yty zale¿¹ od jej wymiarów, sta³ych materia³owych (modu³u Younga i wspó³czynnika
:YS]]YXKY\KdYN]ZY]YL_TOTdKWYMYaKXSK
AcWSK\c]dO\YUYļëSac]YUYļëZ\dOQ\YNc
szklanej w warunkach rzeczywistych wynikaj¹
XKTMdýļMSOTdTOTdK]^Y]YaKXSKDWSKXKMdý]^Y^VSaYļMS N\QKħ aĥK]XcMR WYŜVSaK TO]^ dK^OW
ZYZ\dOddWSKXýQ\_LYļMS]dcLcY\KdWK^O\SKĥ_
z którego jest wykonana. W przypadku prze-

grody z³o¿onej z dwóch szyb istotny wp³yw na
SdYVKMcTXYļëKU_]^cMdXéWKUYWY\KZYWSýNdc
]dcLKWS -dý]^Y^VSaYļë \OdYXKX]YaK ^KU
powsta³ego uk³adu masa – powietrze – masa
mo¿e w znacznym stopniu wp³ywaæ na obXSŜOXSOSdYVKMcTXYļMSKU_]^cMdXOTZ\dOQ\YNc
9LOMXYļëNa¸MR]dcLSUYWY\cNKTO]dO\]dO
XSŜaZ\dcZKNU_ZYTONcXMdOT]dcLcWYŜVSaYļMS
kszta³towania charakterystyki czêstotliwoļMSYaOT _UĥKN_ ZYZ\dOd NYL¸\ WK^O\SKĥ_
UYX]^\_UMcTXOQY Y\Kd SMR Q\_LYļMS a YNXSOsieniu do ka¿dej szyby z osobna. Wp³yw na
^ýMRK\KU^O\c]^cUýWK^KUŜOYLTý^YļëUYWY\c
oraz rodzaj wype³niaj¹cego j¹ gazu.
4KUZYNKXYaMdOļXSOTaZ\dcZKNU__UĥKN¸aKU^caXcMRZYZ\KaýSdYVKMcTXYļMSZ\dOgrody uzyskuje siê poprzez odpowiednie ste\YaKXSOTOTN\QKXSKWSaĥK]XcWS=U_^OMdXYļë
tego rozwi¹zania jest zwi¹zana z rodzajem
i rozmieszczeniem przetworników elektroWOMRKXSMdXcMR LýNéMcMR Ś\¸NĥOW acW_]dOħ UYWZOX]_TéMcMR Y\Kd \OTO]^\_TéMcMR
]cQXKĥ _MRcL_ ]^O\YaKXSK :\dcTW_TO ]Sý ŜO
optymalne rozmieszczenie przetworników to
^KUSOU^¸\OZYdaKVKXK]^O\YaKXSOYU\OļVYXcW
dLSY\OWMdý]^Y^VSaYļMSaĥK]XcMRZ\dOQ\YNc
9Z^cWKVSdKMTK\YdWSO]dMdOXSKZ\dO^aY\XSU¸aTO]^WYŜVSaKQNcdXKXO]éMdý]^Y^VSaYļMS
w³asne ka¿dej z szyb oraz rozk³ad powierzchnioacN\QKħUKŜNOTdXSMRNVK\YdZK^\caKXcMRMdý-
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Rys. 2. Zasada dzia³ania algorytmu rotacyjnego przedstawiona na osi czasu (na przyk³adzie trzech procesów :, : i :3)
0SQ>ROZ\SXMSZVOYP\Y_XN\YLSXKVQY\S^RWZ\O]OX^ONYX^RO^SWOVSXOYX^ROObKWZVOYP^R\OOZ\YMO]]O]::S:

Rys. 3. Schemat przyk³adowego wielokana³owego systemu aktywnej redukcji ha³asu przenikaj¹cego przez szklane
przegrody dzia³aj¹cego z wykorzystaniem sieci neuronowej i algorytmu rotacyjnego
0SQ=MROWOYPKXObOWZVK\cW_V^SMRKXXOVKM^S`OXYS]OMYX^\YV]c]^OWPY\XYS]O^\KX]WS^^ONLcQVK]]ZK\^S^SYX]
YZO\K^SXQ_]SXQXO_\KVXO^aY\UKXN\Y^K^SYXKVQY\S^RW

]^Y^VSaYļMSaĥK]XcMRAZ\dcZKNU_Z\dOQ\YNc
wielowarstwowej drgania ka¿dej z szyb mog¹
byæ sterowane z osobna oraz na ka¿dej z nich
WYŜVSaOTO]^_WSO]dMdOXSOMd_TXSUKZ\ýNUYļMS
YLTý^YļMSYaOT V_L Z\dc]ZSO]dOXSK 8KTMdýļMSOT
NY\ON_UMTSN\QKħaKU_]^cMdXY]^\_U^_\KVXcMR
uk³adach aktywnej redukcji ha³asu wykorzystuje
siê przetworniki elektro-mechaniczne, bazuj¹ce
na elementach piezoelektrycznych. Mog¹ to
byæ przetworniki piezoceramiczne, wytwarzane na bazie kryszta³ów [7], w tym tak¿e jako
kompozyty [3]. W ostatnim czasie w uk³adach
KU^caXcMRMY\KdMdýļMSOT]^Y]_TO]Sý\¸aXSOŜ
magnetoelektryczne przetworniki inercyjne,
dXKXOdUYX]^\_UMTSQĥYļXSU¸a^cZ_.76KXQ
.S]^\SL_^ON7YNO6Y_N]ZOKUO\), przytwierdzaXOLOdZYļ\ONXSYNYZYaSO\dMRXSN\QKTéMOTE"G
ASOVUYļMSKWSU^¸\OWYQéLcë_ŜcaKXONY
YMOXcTKUYļMS]^O\YaKXSKaKU^caXOT\ON_UMTS
NŚaSýU_ ^\KX]WS^YaKXOQY Z\dOd Z\dOQ\YNc
]dUVKXO]é$Z\ýNUYļëYLTý^YļMSYaKWYMKU_]^cMdXKMSļXSOXSOKU_]^cMdXOWSO\dYXOaZYV_
NKVOUSW Y\Kd Z\dc]ZSO]dOXSO N\QKħ :YWSK\
Z\ýNUYļMSYLTý^YļMSYaOT\OKVSd_TO]SýXKTMdýļMSOT
przetwornikami piezoelektrycznymi w postaci
PYVSSacUYXKXOTdWK^O\SKĥ_:@.0DKVO^é^KUSMR

przetworników jest ich ma³a masa w³asna,
WYŜVSaYļë ĥK^aOQY SMR U]d^Kĥ^YaKXSK ZYN
Ué^OW VOZ]dOQY ZYWSK\_ N\QKħ a ]dO\YUSW
dKU\O]SOMdý]^Y^VSaYļMSAKNéZ\dO^aY\XSU¸a
(która dotyczy wszystkich przetworników piedYMO\KWSMdXcMRTO]^SMRN_ŜKa\KŜVSaYļëXK
zak³ócenia od zewnêtrznych pól elektrycznych.
Wyznaczenie mocy akustycznej dokonywane jest z wykorzystaniem matryc mikrofonów
lub sond natê¿eniowych. Wad¹ takiego rozaSédKXSKTO]^TONXKUUYXSOMdXYļë_WSO]dMdKXSK
wymienionych elementów wokó³ przegrody
NŚaSýUYSdYVKMcTXOT MY XSO dKa]dO TO]^ NY
dKKUMOZ^YaKXSKdaĥK]dMdKTOļVS\ON_U_TOYXK
ha³as emitowany do wnêtrza pomieszczenia
(np. kabiny pojazdu). Zalet¹ pomiaru mocy
KU_]^cMdXOTTO]^WYŜVSaYļëVOZ]dOTYL]O\aKMTS
uk³adu w porównaniu z czujnikami realizuj¹McWSZYWSK\Z\ýNUYļMSYLTý^YļMSYaOT:YWSK\
MSļXSOXSK KU_]^cMdXOQY aSéŜO ]Sý d ^KUSWS
samymi wadami i zaletami, jak pomiar mocy
akustycznej, przy czym jest on mniej dok³adny.
DLKNKħZ\dON]^KaSYXcMRWSXaK\^cU_VO
YZ_LVSUYaKXcW a i+\MRS`O YP+MY_]^SM]n
acXSUKŜOXKTaSýU]déZYZ\KaýSdYVKMcTXYļMS
KU_]^cMdXOT KU^caXOQY _UĥKN_ NŚaSýUYSdY-

VKMcTXOQY _dc]U_TO ]Sý QNc aSOVUYļMSé YMOXc
TKUYļMS ]^O\YaKXSK TO]^ WYM KU_]^cMdXK EG
Jest to rozwi¹zanie niepraktyczne ze wzglêdu
na eksploatacjê uk³adu w warunkach rzeczywistych. Rozmieszczenie mikrofonów do pomiaru
mocy akustycznej wi¹¿e siê z umieszczeniem
statywów, przeprowadzeniem przewodów
itd. Niewiele gorsze efekty mo¿na uzyskaæ,
]^Y]_TéM Md_TXSUS Z\ýNUYļMS YLTý^YļMSYaOT
a PY\WSO PYVSS :@.0 _WSO]dMdYXO XK ZĥcMSO
Z\YWSOXS_TéMOTNŚaSýUNYY^YMdOXSKE#G
Kolejnym zagadnieniem, zwi¹zanym
z opracowaniem wielokana³owego systemu
aktywnej redukcji ha³asu przenikaj¹cego
przez przegrody szklane, jest wybór sposobu
]^O\YaKXSKSTOQY\OKVSdKMTS8KTMdýļMSOT]^Y]Ywan¹ obecnie strategi¹ sterowania aktywnymi
_UĥKNKWS NŚaSýUYSdYVKMcTXcWS U^¸\é WYŜXK
\¸aXSOŜ YNXSOļë NY Z\dOQ\¸N ]dUVKXcMR TO]^
sterowanie adaptacyjne z wyprzedzeniem
(sprzê¿eniem do przodu, ang. POONPY\aK\N),
\OKVSdYaKXO a ^OMRXSMO McP\YaOT 3XXcW
rozwi¹zaniem algorytmu stosowanego do sterowania drganiami poprzecznymi p³ytowych
_UĥKN¸a NŚaSýUYSdYVKMcTXcMR TO]^ KVQY\c^W
oparty na sieci neuronowej [3].
Sieci neuronowe s¹ jednym z najbardziej
popularnych narzêdzi matematycznych,
wykorzystywanych do sterowania i identyfikacji nieliniowych uk³adów dynamicznych.
W zagadnieniach identyfikacji sieæ neuronowa
pe³ni rolê modelu parametrycznego identyfikowanego uk³adu. W systemach sterowania
sieæ neuronow¹ wykorzystuje siê jako regulator. Najbardziej powszechn¹ struktur¹ sieci
neuronowych jest struktura wielowarstwowa
z jedn¹ warstw¹ ukryt¹, której zadaniem jest
aproksymacja szukanej funkcji nieliniowej
poprzez superpozycjê funkcji aktywacji.
<YdaKŜKXSKZ\dON]^KaSYXOaNKV]dOTMdýļMS
artyku³u dotycz¹ systemu aktywnej redukcji
ha³asu w odniesieniu do przegród szklanych,
dzia³aj¹cego na podstawie sieci neuronowej.

DK]^Y]YaKXSOKVQY\c^W_\Y^KMcTXOQY
w systemie aktywnej redukcji ha³asu
Z\dOXSUKTéMOQYZ\dOd]dUVKXOZ\dOQ\YNc
Algorytm rotacyjny (inaczej: karuzelowy,
ang. <Y_XN <YLSX) jest powszechnie stosowany w systemach komputerowych. Jest to
najprostszy algorytm szeregowania procesów
SXKMdOT dKNKħ Z\YQ\KW¸a \OKVSdYaKXcMR
w systemie komputerowym, przyznaj¹cy
ka¿demu z nich odpowiednie przedzia³y
czasowe, w których mog¹ byæ realizowane,
XSO_adQVýNXSKTéMŜKNXcMRZ\SY\c^O^¸a:YNstaw¹ do rozpoczêcia dzia³ania algorytmu
jest przyjêcie pewnego okresu czasu T, przez
który bêd¹ wykonywane kolejne procesy:
:,..., :i, ..., :8 :Y _\_MRYWSOXS_ KVQY\c^W_
Z\YMO]c \OKVSdYaKXO ]é ^_\KWS a UYVOTXYļMS
ponumerowania. W pierwszej turze przez
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czas T realizowany jest proces :, po up³ywie
którego jest on wstrzymywany i rozpoczynana
jest realizacja procesu : (trwaj¹ca tak samo
d³ugo) itd. W ten sposób (tj. fragmentami)
realizowane s¹ kolejne procesy od : do :8, po
czym nastêpuje powrót do realizacji procesu :
i realizacja drugiej tury algorytmu przebiegaj¹cej identycznie jak pierwsza.
:Y]dMdOQ¸VXO Z\YMO]c \OKVSdYaKXO ]é NY
WYWOX^_SMRdKUYħMdOXSKZ\dcMdcWaY]^K^niej turze danego procesu czas przeznaczony
na jego realizacjê mo¿e byæ równy lub krótszy
od T:YdKUYħMdOXS_\OKVSdKMTSZ\YMO]_:i nie
jest on ju¿ uwzglêdniany w kolejnych turach
algorytmu rotacyjnego.
Graficznie dzia³anie algorytmu rotacyjnego
zobrazowano na rys. 2.
Na rys. 3. przedstawiono schemat przyk³adowego wielokana³owego systemu aktywnej
redukcji ha³asu, przenikaj¹cego przez przegrody szklane. W systemie tym zastosowano trzy
przetworniki wykonawcze, umieszczone na
szybie szklanej przegrody z³o¿onej z dwóch
szyb rozdzielonych komor¹ powietrzn¹
i jednego detektora sygna³u b³êdu w postaci
mikrofonu. W uk³adzie sterowania zastosowano sieæ neuronow¹, wykorzystuj¹c¹ algorytm
wstecznej propagacji b³êdu, którego dzia³anie
jest modyfikowane przez algorytm rotacyjny.
W omawianym systemie algorytm rotacyjny
decyduje, które fragmenty sieci neuronowej
podlegaj¹ procesowi uczenia, a tak¿e w jaUSOTUYVOTXYļMSSZ\dOdTKUSMdK]AZ\dcZKNU_
sieci neuronowej mo¿liwe s¹ ró¿ne warianty
takiego podzia³u procesu uczenia. Schemat
przyk³adowego przebiegu procesu uczenia
sieci neuronowej z wykorzystaniem algorytmu
rotacyjnego przedstawiono na rys. 4. Widaæ na
nim wielowarstwow¹ sieæ neuronow¹ maj¹c¹
^\dcXO_\YXcaaK\]^aSOacTļMSYaOTSZSýëXO_\YX¸aaaK\]^aSO_U\c^OT:\Y]^YUé^dVS^O\é
i8n ]cWLYVSd_TO ]_WK^Y\ S P_XUMTý KU^caKMTS
neuronu, natomiast pogrubione po³¹czenia
]cWLYVSd_TéaKQSZYĥéMdOħ]cXKZ^cMdXcMR
Adaptowane w danym etapie procesu
_MdOXSKaKQSZYĥéMdOħ]cXKZ^cMdXcMRYdXKczono kolorem, natomiast wagi niepodlegaj¹ce
procesowi adaptacji zaznaczono na czarno.
W zastosowanym wariancie podzia³u procesu
uczenia, w kolejnych jego etapach adaptowane
s¹ wagi synaptyczne jednego (kolejnego)
XO_\YX_aaK\]^aSOacTļMSYaOTSa]dc]^USMR
XO_\YX¸aaaK\]^aSO_U\c^OT:OĥXK^_\KKVgorytmu rotacyjnego sk³ada siê zatem z trzech
etapów uczenia sieci neuronowej.
A MOV_ dLKNKXSK aĥKļMSaYļMS ]c]^OW_
aktywnej redukcji ha³asu z algorytmem rotacyjnym, algorytm zastosowany w strukturze
d \c]  dKSWZVOWOX^YaKXY a ļ\YNYaS]U_
7K^VKL=SW_VSXU :SO\aY^XO Y\Kd a^¸\XO
ļMSOŜUS]cQXKĥ_WYNOVYaKXYPSV^\KWSY]UYħczonej odpowiedzi impulsowej odpowiednio
  S  \dýN_ -dý]^Y^VSaYļë Z\¸LUYaKXSK
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Rys. 4. Schemat przebiegu uczenia sieci neuronowej z wykorzystaniem algorytmu rotacyjnego
0SQ.SKQ\KWYPXO_\KVXO^aY\UVOK\XSXQZ\YMO]]aS^R^RO_]OYP\Y_XN\YLSXKVQY\S^RW

<c]:\dOLSOQSMdK]YaO]cQXKĥ¸aLĥýN_UYVY\Q\KXK^YacY\KdUYWZOX]YaKXOQYUYVY\MdO\aYXcZYZ\KaOTZYdSYW
sygna³u b³êdu, czas trwania etapu równy 64 okresom próbkowania
0SQ/\\Y\]SQXKVXK`cLV_OKXNMYWZOX]K^ON]SQXKV\ONKXNYX^RO\SQR^^ROZVY^YP^ROO\\Y\]SQXKVVO`OVPY\^RO
N_\K^SYXYP\Y_XN\YLSXKVQY\S^RW]^KQOO[_KV ]KWZVO]

acXY]SĥK " 2d <Y^KMTK Z\YMO]_ _MdOXSK
symulowanej sieci neuronowej przebiega³a
zgodnie ze schematem przedstawionym na
rys. 4. Sygna³em referencyjnym w badaniach
symulacyjnych by³ filtrowany szum Gaussa.
Zastosowanie takiego sygna³u mia³o za zadanie
oddaæ warunki rzeczywiste, tzn. symulowaæ
maszynê lub urz¹dzenie.
:\dOZ\YaKNdYXY LKNKXSK a YNXSO]SOXS_
do trzech ró¿nych czasów trwania etapu
algorytmu rotacyjnego, wynosz¹cych: 4000,
1000 i 64 próbki oraz badania w stosunku do

uk³adu, w którym nie stosowano algorytmu
rotacyjnego (adaptowane by³y jednoczeļXSO a]dc]^USO OVOWOX^c ]SOMS XO_\YXYaOT
AcL\KXO acXSUS Z\dOZ\YaKNdYXcMR LKNKħ
symulacyjnych przedstawiono na rys. 5., 6.
i 7. Na rys. 5. pokazano przebiegi czasowe sygna³ów: b³êdu oraz kompensowanego, a tak¿e
poziom sygna³u b³êdu w badaniach, w których
czas trwania etapu algorytmu rotacyjnego by³
równy 64 okresom próbkowania.
8K\c] S!Z\dON]^KaSYXYaSNWKQý]^YļMS
mocy odpowiednio: sygna³u b³êdu i sygna³u
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uk³ad aktywnej redukcji ha³asu przenikaj¹cego
przez przegrody szklane.
,KNKXSOaĥK]XYļMSKU_]^cMdXcMRZ\dOQ\¸N
szklanych z uk³adami aktywnej redukcji ha³asu
]^aK\dK WYŜVSaYļMS dK]^Y]YaKħ ]dMdOQ¸VXSO
w sytuacjach, gdzie przegrody szklane nie
mog¹ byæ zast¹pione innego rodzaju przegrodami. W przypadku z³o¿onych obliczeniowo
algorytmów sterowania zastosowanie algorytmu rotacyjnego pozwala zmniejszyæ chwilowe
zapotrzebowanie na moc obliczeniow¹ uk³adu
steruj¹cego, przy jednoczesnym zachowaniu
ac]YUSOT ]U_^OMdXYļMS KU^caXOT \ON_UMTS
i krótkiego czasu zbiegania algorytmu steruj¹cego. Dziêki temu mo¿liwe jest zastosowanie
w uk³adach aktywnej redukcji ha³asu bardziej
z³o¿onych algorytmów sterowania (co mo¿e
ZYZ\KaSë ]U_^OMdXYļë KU^caXOT \ON_UMTS
a tak¿e zastosowanie s³abszych pod wzglêdem obliczeniowym, lecz mniej kosztownych
uk³adów mikroprocesorowych do realizacji
uk³adu sterowania.

<c] ASNWYaKQý]^YļëWYMc]cQXKĥ_LĥýN_
0SQ =ZOM^\KVZYaO\NOX]S^cYP^ROO\\Y\]SQXKV

,3,6391<+03+

<c]!ASNWYaKQý]^YļëWYMc]cQXKĥ_UYWZOX]YaKXOQY
0SQ!=ZOM^\KVZYaO\NOX]S^cYP^ROMYWZOX]K^ON]SQXKV

kompensowanego. We wszystkich z przeproaKNdYXcMRLKNKħZYdSYW]cQXKĥ_LĥýN_ZY
ustabilizowaniu siê procesu adaptacji wynosi³
 N,<¸ŜXcTONXKULcĥMdK]dLSOQKXSKKVQY\c^mu i wynosi³ od ponad 5 s w przypadku uk³adu,
w którym czas trwania etapu algorytmu rotacyjnego odpowiada³ 4000 próbkom sygna³u,
do 2 s w uk³adzie bez algorytmu rotacyjnego.
G³ównym wnioskiem p³yn¹cym z przeproaKNdYXcMR LKNKħ ]cW_VKMcTXcMR TO]^ ^Y ŜO
krótszy czas zbiegania algorytmu zapewnia
odpowiednio czêste prze³¹czanie fragmentów
sieci neuronowej podlegaj¹cych adaptacji, czyli
krótszy czas trwania etapu algorytmu rotaMcTXOQYAK\^YļëUYħMYaKZYdSYW_]cQXKĥ_
b³êdu we wszystkich przypadkach by³a bliska
 N,Z\dcaK\^YļMSZYMdé^UYaOTacXY]déMOT
 N,MYYdXKMdKŜO]U_^OMdXYļëKU^caXOT
\ON_UMTSRKĥK]_WYŜOacXY]SëXKaO^N,
Wynika z tego, ¿e algorytm rotacyjny nie
wp³ywa na mo¿liw¹ do uzyskania skuteczXYļëKTONcXSOXKMdK]dLSOQKXSKKVQY\c^W_
dKZOaXSKTéMTONXYMdOļXSOWXSOT]dOdKZY^\dObowanie na moc obliczeniow¹ niezbêdn¹ do

realizacji algorytmu sterowania (w ka¿dym
etapie algorytmu rotacyjnego wykonywana
TO]^ TONcXSO Mdýļë YLVSMdOħ TKUK LcĥKLc acUYXcaKXKQNcLcKNKZ^YaKXYTONXYMdOļXSO
wszystkie wspó³czynniki sieci neuronowej). Na
acU\O]KMRaSNWYacMRQý]^YļMSWYMcWYŜXK
zauwa¿yæ, ¿e kompensacja ha³asu zachodzi
a ]dO\YUSW ZKļWSO Mdý]^Y^VSaYļMS :YXKN^Y
nie zauwa¿a siê powstania dodatkowych
]UĥKNYacMRMdý]^Y^VSaYļMSYacMR

Podsumowanie
:\dOZ\YaKNdYXO LKNKXSK ]cW_VKMcTXO
potwierdzi³y prawid³owe dzia³anie opracowanego algorytmu sterowania i przyjêtego
schematu adaptacji wag sieci neuronowej. Sku^OMdXYļëKU^caXOT\ON_UMTSRKĥK]_NVK]cQXKĥ_
kompensowanego w postaci filtrowanego
]d_W_1K_]KNYMRYNdSĥKNYN,?dc]UKXO
wyniki pokaza³y zatem, ¿e algorytm rotacyjny
mo¿e byæ z powodzeniem stosowany w wielokana³owych systemach aktywnej redukcji
ha³asu, takich jak przedstawiony w artykule
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