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System aktywnej redukcji ha³asu
do zastosowania w he³mach stra¿ackich
– propozycja rozwi¹zania
Akustyczny sygna³ uprzywilejowania emitowany przez poruszaj¹cy siê pojazd uprzywilejowania ma za zadanie
SXPY\WYaKëZYdY]^KĥcMR_MdO]^XSU¸a\_MR_N\YQYaOQYYdLVSŜKXS_]SýZYTKdN__Z\dcaSVOTYaKXOQYSUYXSOMdXYļMS
_]^éZSOXSOW_ZSO\a]dOħ]^aKZ\dOTKdN_1ĥ¸aXcW]ZY]YLOWdKZOaXSOXSK]ĥc]dKVXYļMSS\YdZYdXKaKVXYļMS]cQXKĥ_
uprzywilejowania przez uczestników ruchu drogowego przy nieznanych i zmiennych: ha³asie ruchu ulicznego,
SdYVKMcTXYļMSKU_]^cMdXOTZYTKdN¸aY\KdRKĥK]SOaOaXý^\d_ZYTKdN_TO]^OWS]TK]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKYTKU
XKTacŜ]dcWZYdSYWSOMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY:YdSYWNŚaSýU_+]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKNYMSO\KTéMOQYNY
aXý^\dKZYTKdN__Z\dcaSVOTYaKXOQYWYŜOZ\dOU\KMdKë#N,MYYNNdSKĥ_TOXSOUY\dc]^XSOXKXK\déN]ĥ_MR_
S]Z\KaXYļMSZ]cMRYPSdcMdXOMdĥYXU¸adKĥYQSTKU\¸aXSOŜdXKMdéMY_^\_NXSKZY\Yd_WSOaKXSO]SýaOaXý^\d_
pojazdu. W artykule przedstawiono koncepcjê budowy i wyniki badañ symulacyjnych systemu aktywnej redukcji
]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKNYdK]^Y]YaKXSKaROĥWKMR]^\KŜKMUSMRU^¸\cZYdaYVSYQ\KXSMdcëXK\KŜOXSOdKĥYQS
XK^OX]cQXKĥY\KdZYZ\KaSëTKUYļëUYW_XSUKMTS]ĥYaXOTaZYTOŚNdSO_Z\dcaSVOTYaKXcW=c]^OW^OXTO]^dSX^Ogrowany z uk³adem generacji sygna³u uprzywilejowania. W algorytmie sterowania systemu zastosowano filtry
notch i algorytm adaptacji NLMS. Konstrukcjê uk³adu steruj¹cego oparto na mikrokontrolerze z rodziny STM32F4.
=ĥYaKUV_MdYaO$ZYTKdNc_Z\dcaSVOTYaKXO]cQXKĥ_Z\dcaSVOTYaKXSKRKĥK]KU^caXK\ON_UMTKRKĥK]_
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+M^S`OXYS]OMYX^\YV]c]^OWSXKPS\OROVWO^pKZ\YZY]KVYP^RO]YV_^SYX
An auditory warning signal emitted by a moving emergency vehicle is intended to inform other road users about an approaching emergency vehicle and the need to give way to it. Emission of a warning signal with the highest possible sound
pressure level is the main method of ensuring the audibility and recognition of the warning signal by traffic participants at
unknown and varying traffic noise, acoustic insulation of vehicles and noise in the interior of the vehicle. The A-weighted
sound pressure level of the auditory warning signal reaching the interior of an emergency vehicle may exceed 90 dB, which
can be harmful to the hearing, can adversely affect psychophysical fitness of the crew members and can significantly
hinder verbal communication in the vehicle. This article presents the concept and results of numerical simulations of an
active noise control system in fire helmets, which will reduce the exposure of the crew to the warning signal and improve
the quality of verbal communication in an emergency vehicle. This system is integrated with the signal generation system.
The Notch algorithm and the NLMS adaptation algorithm were used in the system's control algorithm. The construction
of the controller was based on a microcontroller from the STM32F4 family.
5OcaY\N]$OWO\QOXMc`ORSMVO]K_NS^Y\caK\XSXQ]SQXKVXYS]OKM^S`OXYS]OMYX^\YV

Wstêp
Od sprawnego i szybkiego przemieszczania siê
z miejsca na miejsce pojazdów uprzywilejowanych
czêsto zale¿y ludzkie ¿ycie. Wymaga to wspó³dzia³ania innych uczestników ruchu drogowego, którzy
nadje¿d¿aj¹cemu pojazdowi uprzywilejowanemu
ZYaSXXS_]^éZSëZSO\a]dOħ]^aKZ\dOTKdN_+Lc^OQY
NYUYXKëW_]déYXSTONXKUdK_aKŜcëSdVYUKVSdYaKë
pojazd uprzywilejowany. Kierowca samochodu
TO]^ a ]^KXSO YL]O\aYaKë TONcXSO acMSXOU Z\dO]^\dOXSaYU¸ĥ]KWYMRYN_QNcŜW_]SUYXMOX^\YaKë
siê na obszarze znajduj¹cym siê w kierunku jazdy.
Obserwacja przestrzeni w pozosta³ych kierunkach
jest równie¿ utrudniona przez elementy w³asnego
pojazdu oraz pojazdy innych uczestników ruchu

drogowego. Z tego powodu nadje¿d¿aj¹cy pojazd
uprzywilejowany kierowcy zwykle najpierw s³ysz¹,
a dopiero potem widz¹ – lokalizuj¹c jego sygna³
ļaSO^VXc .ŚaSýUYac ]cQXKĥ _Z\dcaSVOTYaKXSK
ZYaSXSOX Lcë dK^OW TKU XKTVOZSOT ]ĥc]dKVXc S \Ydpoznawalny dla wszystkich uczestników ruchu
N\YQYaOQY 8K WYŜVSaYļë dSNOX^cPSUYaKXSK ]cgna³u uprzywilejowania przez uczestników ruchu
drogowego wp³ywa szereg niezale¿nych czynników
o nieznanych parametrach, takich jak: ha³as ruchu
_VSMdXOQY SdYVKMcTXYļë KU_]^cMdXK ZYTKdN_ RKĥK]
wewn¹trz pojazdu (np. pochodz¹cy z uk³adu wen^cVKMTSNŚaSýUSOWS^YaKXOZ\dOd\KNSYV_LYN^aKrzacz samochodowy czy stosowanie ochronników
s³uchu (np. podczas prac przy drogach). Powoduje

to, ¿e decyduj¹cym czynnikiem zapewniaj¹cym prawid³ow¹ percepcjê sygna³u uprzywilejowania jest,
obok odpowiedniej struktury czasowo-czêstotliwoļMSYaOTTOQYac]YUSZYdSYWMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY
Polskie przepisy nie precyzuj¹ wymagañ odnoļXSO]cQXKĥ¸a_Z\dcaSVOTYaKXSK-dý]^YZ\dcTW_TO
]SýŜOZYdSYWNŚaSýU_+]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSK
aYNVOQĥYļMS!WZ\dONZYTKdNOWZYaSXSOXacXY]Së
110 dB. Jest to zbie¿ne z postanowieniami Dyrektyac! A/YNXY]déMOT]SýNYNŚaSýUYacMR
sygna³ów ostrzegawczych (klaksonów) pojazdów
]SVXSUYacMR aONĥ_Q U^¸\cMR ZYdSYW NŚaSýU_
+^OQY]cQXKĥ_aYNVOQĥYļMS!WYNZYTKdN_ZYaSXSOX dKaSO\Kë ]Sý a dKU\O]SO YN # NY  N,
A \dOMdcaS]^YļMS ZYdSYW NŚaSýU_+ ]cQXKĥ_
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Rys. 1. Zasada aktywnej redukcji ha³asu
0SQ>ROZ\SXMSZVOYPKM^S`OXYS]OMYX^\YV

Rys. 2. Podstawowa struktura uk³adu aktywnej redukcji ha³asu
0SQ>ROLK]SM]^\_M^_\OYPKXKM^S`OXYS]OMYX^\YV]c]^OW

4KUZYNKXYaMdOļXSOTOWS]TK]cQXKĥ_Yac]YUSW ZYdSYWSO MSļXSOXSK KU_]^cMdXOQY TO]^ TONcXé
]U_^OMdXé WO^YNé dKZOaXSOXSK TOQY ]ĥc]dKVXYļMS
S\YdZYdXKaKVXYļMS9LXSŜKXSOZYdSYW_OWS^YaKnego sygna³u w celu poprawy komfortu akustycznego za³ogi pojazdu uprzywilejowanego by³oby
XSOaĥKļMSacW\YdaSédKXSOWWYQéMcWZYQY\]dcë
bezpieczeñstwo ruchu drogowego i wp³ywaj¹cym
XOQK^caXSOXK]dcLUYļëZ\dOWSO]dMdKXSK]SýZYTKddu uprzywilejowanego. Inn¹ z metod ograniczania
ha³asu we wnêtrzu pojazdu uprzywilejowanego
TO]^daSýU]dKXSOSdYVKMcTXYļMSTOQYUKLSXcMYWYŜO
]U_^UYaKë XKNWSO\XcW YNSdYVYaKXSOW USO\YaMc
YN]cQXKĥ¸aSNŚaSýU¸aZYMRYNdéMcMRYNZYdY]^KĥcMR_Ŝc^UYaXSU¸a\_MR_S^cW]KWcWdaSýU]dKë
ryzyko spowodowania wypadku. Spotykanym
obecnie rozwi¹zaniem jest tak¿e zmiana po³o¿enia
syreny emituj¹cej sygna³ uprzywilejowania z dachu
pojazdu do jego przedzia³u silnikowego. Nale¿y
TONXKUdK_aKŜcëŜOaZĥcaK^YXOQK^caXSOXKTOQY
propagacjê w warunkach ruchu drogowego, a tym
]KWcWXKWYŜVSaYļëTOQYZO\MOZMTSEGA^KUSMR
YUYVSMdXYļMSKMRYNZYaSONXSW]ZY]YLOWYLXSŜOXSK
poziomu ha³asu we wnêtrzu pojazdu uprzywilejoaKXOQYWYŜOLcëdK]^Y]YaKXSOWO^YNKU^caXcMR
redukcji ha³asu [5, 6, 7].
-OVOW K\^cU_ĥ_ TO]^ Z\OdOX^KMTK WYŜVSaYļMS
zastosowania metod aktywnych redukcji ha³asu
(ARH) do wykorzystania w he³mach stra¿ackich.

Metody aktywne redukcji ha³asu

Rys. 3. Schemat uk³adu aktywnej redukcji ha³asu do zastosowania w
he³mach stra¿ackich, zintegrowanego z uk³adem komunikacji oraz
sposób jego po³¹czenia z modu³em g³ównym sygnalizatora
0SQ.SKQ\KWYPKXKM^S`OXYS]OMYX^\YV]c]^OWSX^ROPS\OROVWO^
integrated with the communication system and its connection with
^ROWKSXWYN_VOYP^ROaK\XSXQNO`SMO

_Z\dcaSVOTYaKXSK a YNVOQĥYļMS ! W YN ZYTKdN_
WSOļMS ]Sý XKTMdýļMSOT a dKU\O]SO YN # NY  N,
[1, 2]. Ze wzglêdu na charakterystykê kierunkow¹
syreny oraz sposób jej zamocowania, sygna³
uprzywilejowania najsilniej emitowany jest w kierunku do przodu, co jest uzasadnione kierunkiem
poruszania siê pojazdu. W skrajnych przypadkach
\¸ŜXSMKZYdSYW_NŚaSýU_+dZ\dYN_Sd^cĥ_ZYTKdN_
WYŜOLcëaSýU]dKXSŜN,EG+U_]^cMdXc]cQXKĥ
uprzywilejowania dociera nie tylko do uczestników
ruchu drogowego lecz tak¿e do wnêtrza pojazdu
uprzywilejowanego staj¹c siê tym samym uci¹¿liwym lub wrêcz szkodliwym ha³asem dla jego
dKĥYQS:YdSYWNŚaSýU_+]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSK
aUKLSXSOZYTKdN_WYŜOZ\dOU\KMdKë#N,E
3]. Ha³as taki w znacz¹cy sposób utrudnia porozumiewanie siê cz³onków za³ogi pojazdu miêdzy
]YLéY\KddNc]ZYdc^Y\OWK^KUŜOWYŜOZYQK\]dKë
]Z\KaXYļë Z]cMRYPSdcMdXé USO\YaMc -Y aSýMOT
przy d³ugotrwa³ym nara¿eniu staje siê czynnikiem
szkodliwym, powoduj¹cym uszkodzenia s³uchu.
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Metody aktywne s¹ metodami, w których
do redukcji ha³asu wykorzystuje siê dodatkowe, odZYaSONXSY]^O\YaKXOŚ\¸NĥKNŚaSýU_XZQĥYļXSUS
Zasadê aktywnej redukcji ha³asu przedstawiono
XK \c] AcXSUK d XSOT ŜO TOļVS NVK RKĥK]_ U^¸\c
propaguje siê w powietrzu w postaci fali akustycznej, wygenerujemy za pomoc¹ dodatkowego
Ś\¸NĥKPKVýKU_]^cMdXéY^KUSOT]KWOTKWZVS^_NdSO
ale przeciwnej fazie, to ich na³o¿enie siê doprowadzi
do redukcji ha³asu (fala akustyczna ha³asu zostaje
skompensowana fal¹ wygenerowan¹).
9MdcaSļMSOMKĥUYaS^é\ON_UMTýRKĥK]_dKZYWYMé
metod aktywnych uzyskamy, gdy wytworzona
dodatkowa fala akustyczna bêdzie idealnie odpowiada³a parametrom fali akustycznej ha³asu.
W rzeczywistym przypadku ró¿nice w amplitudach
i fazach sygna³ów akustycznych powoduj¹, ¿e redukcja ha³asu nie jest idealna w wyniku na³o¿enia
siê fal akustycznych, otrzymuje siê pewien sygna³
resztkowy nazywany sygna³em b³êdu i oznaczany
symbolem e(t).
Pomimo wydawa³oby siê prostej zasady aktywnej redukcji ha³asu, to jej praktyczna realizacja
XKZY^cUKaSOVO^\_NXYļMS^OMRXSMdXcMR8K\c]
przedstawiono schemat podstawowego uk³adu
aktywnej redukcji ha³asu. Celem jego dzia³ania
jest redukcja ha³asu w punkcie O zwanym punk^OW YL]O\aKMTS+Lc ^OQY NYUYXKë W_]SWc dXKë
amplitudê i fazê sygna³u ha³asu w tym punkcie
YU\OļVKXOQY TKUY ]cQXKĥ UYWZOX]YaKXc d(t),
K XK]^ýZXSO dK ZYWYMé QĥYļXSUK _WSO]dMdYXOQY
a SXXcW Z_XUMSO Z\dO]^\dOXS acQOXO\YaKë KU_styczny sygna³ kompensuj¹cy, y(t), który po dotarciu
do punktu obserwacji bêdzie mia³ tak¹ sam¹ amplitudê jak fala ha³asu, ale przeciwn¹ fazê. Nale¿y przy
^cW _adQVýNXSë dWSKXc KWZVS^_Nc S PKdc ]cQXKĥ_
na drodze jego propagacji w powietrzu (w danej
chwili czasu amplituda i faza sygna³u np. w pobli¿u
QĥYļXSUK LýNé SXXO XSŜ XZ a Z_XUMSO YL]O\aKMTS
SdKVOŜéYNYNVOQĥYļMSZYWSýNdc^cWSZ_XU^KWS

W uk³adach aktywnej redukcji ha³asu informacjê
o sygnale ha³asu uzyskuje siê za pomoc¹ mikrofonu
nazywanego detektorem sygna³u odniesienia. Sygna³ odniesienia, x(t) z tego detektora jest przetwarzany poprzez filtracjê za pomoc¹ filtra steruj¹cego
Aa^KUS]ZY]¸LKLc_dc]UKëYNZYaSONXS]cQXKĥ
kompensuj¹cy. Parametry filtra AWYQéLcëacdXKMdYXOXKN\YNdOYLVSMdOħTOŜOVSdXKXO]éYNVOQĥYļMS
pomiêdzy poszczególnymi elementami uk³adu ARH
SZ_XU^_YL]O\aKMTSY\KdaĥKļMSaYļMSZYdY]^KĥcMR
OVOWOX^¸a_UĥKN_+<2XZQĥYļXSUK-dýļMSOT]^Ysowanym rozwi¹zaniem jest jednak zastosowanie
tzw. filtra adaptacyjnego, który przy wykorzystaniu
odpowiednich algorytmów adaptacji (takich jak
XZKVQY\c^WXKTWXSOT]dcMRļ\ONXSMRUaKN\K^¸ap
67=ZY^\KPS]KWYNdSOVXSONYL\Kë]YLSOZK\KWO^\c
optymalne (czyli pozwalaj¹ce na redukcjê ha³asu
w punkcie obserwacji) wykorzystuj¹c sygna³ b³êdu
pobierany za pomoc¹ mikrofonu b³êdu umieszczonego w punkcie obserwacji.

Koncepcja systemu
aktywnej redukcji ha³asu
do zastosowania w he³mach stra¿ackich
zintegrowanego z uk³adem komunikacji
oraz generacji sygna³u
uprzywilejowania
Ze wzglêdu na brak precyzyjnych i jednoznacznych przepisów dotycz¹cych akustycznych sygna³ów uprzywilejowania producent sygnalizatora
_Z\dcaSVOTYaKXSK WYŜO _]^KVSë aĥK]XO ZK\KWO^\c
MdK]YaY p Mdý]^Y^VSaYļMSYaO ^OQY ]cQXKĥ_ :Ywszechnie jednak stosowane s¹ trzy charakterystyczne rodzaje sygna³u uprzywilejowania:
– Le-On (nazwa angielska: Hi-Lo) – sygna³
^YXKVXcY]UYUYaYdWSOXSKTéMOT]SýMdý]^Y^VSaYļMS
ZYWSýNdcNaSOWKaK\^YļMSKWSXZ#S2d
(czyli naprzemiennie ton wysoki i niski). Zmiana
Mdý]^Y^VSaYļMS]cQXKĥ_XK]^ýZ_TOaYN]^ýZKMRMdK]_
wynosz¹cych ok. 0,5 s
– Wilk (nazwa angielska: Wail) – sygna³ tonalny
YZĥcXXSOdWSOXSKTéMOT]SýMdý]^Y^VSaYļMSadKU\O]SO
od ok. 500 do 2000 Hz. Czas narastania i opadania
Mdý]^Y^VSaYļMS]cQXKĥ_TO]^^KUS]KWKZOĥXcYU\O]
zmian jest stosunkowo d³ugi i wynosi ok. 8 s
– Pies (nazwa angielska: Yelp) – pod wzglêNOW Mdý]^Y^VSaYļMSYacW TO]^ ^Y ]cQXKĥ dLVSŜYXc
do sygna³u „Wilk”, ró¿na jest natomiast czasowa
struktura jego zmian. Jest to sygna³ o p³ynnie
dWSOXSKTéMOT]SýMdý]^Y^VSaYļMSddKU\O]_XZYN 
do 1800 Hz, przy czym w przeciwieñstwie do sygna³u „Wilk” czasy narastania i opadania czêsto^VSaYļMS ]é \¸ŜXO K ZOĥXc YU\O] dWSKX dXKMdXSO
krótszy: wynosi ok. 0,25 s.
Tonalny (sinusoidalny) charakter emitowanego
]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKdZOaXYļMSéTO]^MdcXnikiem predestynuj¹cym do zastosowania metod
aktywnych redukcji ha³asu. Dotychczasowe prace
badawcze w tym zakresie koncentrowa³y siê
na uk³adach umieszczanych w zag³ówku fotela
kierowcy lub przy noszach pacjenta przewo¿onego
karetk¹ pogotowia ratunkowego [8, 9]. Zwa¿yw]dc ŜO Mdý]^Y^VSaYļë ]cQXKĥ_ _Z\dcaSVOTYaKXSK
dochodzi do 2000 Hz uzyskanie odpowiednio
du¿ej strefy ciszy, obejmuj¹cej obszar, w którym
WYŜO ZY\_]dKë ]Sý QĥYaK USO\YaMc V_L ZKMTOX^K
jest problematyczne. W pracach badawczych,
prowadzonych w CIOP-PIB [10] koncentruj¹cych
siê na kierowcy pojazdu uprzywilejowanego zaproponowano zastosowanie nag³ownych s³uchawek
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TKUY Ś\¸NĥK a^¸\XOQY _UĥKN_ KU^caXOT \ON_UMTS
RKĥK]_ .dSýUS ^OW_ _dc]UKXY N_Ŝé ]U_^OMdXYļë
KU^caXOT\ON_UMTSRKĥK]_KTONXYMdOļXSOdKMRYaKXYWYŜVSaYļëYNLSO\KXSKZ\dOdUSO\YaMýSXXcMR
_Ŝc^OMdXcMR ZĥcXéMcMR d Y^YMdOXSK NŚaSýU¸a
>KUSO\YdaSédKXSO^OMRXSMdXOXSOTO]^TONXKUaĥKļMSwe dla stra¿aków, gdy¿ s³uchawki bêd¹ kolidowa³y
z podstawowym wyposa¿eniem stra¿aka jakim
jest jego he³m. Mo¿liwe jest jednak zintegrowanie uk³adów aktywnej redukcji ha³asu z he³mem
stra¿ackim. Co wiêcej, zwa¿ywszy, ¿e generator sygna³u uprzywilejowania stanowi równie¿ element
wyposa¿enia pojazdu, mo¿liwe jest zintegrowanie
uk³adów aktywnej redukcji ha³asu w he³mach stra¿ackich z uk³adem komunikacji i uk³adem generacji
sygna³u uprzywilejowania. W rozwi¹zaniu tym
zastosowanie w uk³adzie komunikacji uk³adów
YN]d_WSKXSK ]cQXKĥ_ WYac ZYaSXXK ZYdaYVSë
XKZYZ\KaýTKUYļMSUYW_XSUKMTS]ĥYaXOTZYWSýNdc
cz³onkami za³ogi oraz dyspozytorem. Schemat
takiego rozwi¹zania przedstawiono na rys. 3.
Zgodnie z przyjêt¹ koncepcj¹ rozwi¹zania he³my
stra¿ackie po³¹czone s¹ z modu³em g³ównym
sygnalizatora, zawieraj¹cym generator sygna³ów
uprzywilejowania, uk³ad odszumiania sygna³u
WYac a ĥéMdXYļMS d Nc]ZYdc^Y\OW Y\Kd WSU]O\
sygna³ów komunikacji odpowiedzialny za pobieranie i rozprowadzanie sygna³ów komunikacji
z i do cz³onków za³ogi u¿ytkuj¹cych he³my.
W zaproponowanym rozwi¹zaniu he³m stra¿acki bêdzie zawiera³ dwa adaptacyjne uk³ady
aktywnej redukcji ha³asu (w odniesieniu do ka¿dego z uszu stra¿aka). Bêd¹ to uk³ady sterowania
ze sprzê¿eniem w przód, wykorzystuj¹ce sygna³
YNXSO]SOXSK NY]^K\MdKXc LOdZYļ\ONXSY d _UĥKN_
generacji sygna³u uprzywilejowania. Schemat tego
rozwi¹zania przedstawiono na rys. 4. W he³mie
]^\KŜKMUSW _WSO]dMdYXO dY]^KXé XK ac]YUYļMS
_]d_ ]^\KŜKUK NaK Ś\¸NĥK a^¸\XO WSXSK^_\YaO
QĥYļXSUS _UĥKN¸a KU^caXOT \ON_UMTS RKĥK]_
oraz dwa mikrofony sygna³u b³êdu. Ze wzglêdu
na integracjê z uk³adem komunikacji he³m bêdzie
wyposa¿ony w mikrofon komunikacji wewnêtrzXOT K Ś\¸NĥK a^¸\XO LýNé TONXYMdOļXSO ZOĥXSë
\YVýŚ\¸NOĥ]cQXKĥ_UYW_XSUKMTSZ\dcMRYNdéMOQY
z modu³u g³ównego sygnalizatora. Zintegrowany
z he³mem uk³ad steruj¹cy bêdzie realizowa³ dwa
adaptacyjne filtry steruj¹ce dla uk³adów aktywnej
redukcji ha³asu oraz adaptacyjny filtr do odszumiania sygna³u mowy rejestrowanej przez mikrofon
komunikacji wewnêtrznej he³mu.
Uwzglêdniaj¹c sinusoidalny charakter sygna³u
_Z\dcaSVOTYaKXSK Y\Kd WYŜVSaYļë ZYLSO\KXSK
]cQXKĥ_ YNXSO]SOXSK LOdZYļ\ONXSY d QOXO\K^Y\K
tego sygna³u do sterowania procesem aktywnej
redukcji ha³asu oraz do odszumiania sygna³u mowy
zaproponowano zastosowanie w¹skopasmowych
filtrów adaptacyjnych typu notch [11, 12, 13]. W celu
ZYZ\Kac ]dcLUYļMS KNKZ^KMTS PSV^\K ]^O\_TéMOQY
(czyli zmian jego wspó³czynników w celu osi¹gniêcia
aK\^YļMS YZ^cWKVXcMR dKZOaXSKTéMcMR XKTVOZ]dé
redukcjê ha³asu) do jego adaptacji zostanie zastosowany algorytm z normalizacj¹ o zmiennym
kroku adaptacji – NLMS (znormalizowany algorytm
LMS) [6, 11, 14]. Po uwzglêdnieniu w uk³adach
KU^caXOT\ON_UMTSRKĥK]_^daļMSOŜUSa^¸\XOTS(z),
czyli transmitancji obejmuj¹cych fragment uk³adu
elektroakustycznego oraz toru akustycznego
ZYWSýNdcŚ\¸NĥOWa^¸\XcWKWSU\YPYXOWLĥýN_
uzyskano ostatecznie typowy algorytm Fx-NLMS dla

regulatora w postaci filtra notch, którego schemat
przedstawiono na rys. 5.
Jak wynika ze schematu – P(zYdXKMdKļMSOŜUý
ZSO\aY^XéMdcVSļMSOŜUý]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSK
x0(n), od generatora do ucha stra¿aka), S(z) –
a]ZYWXSKXéaMdOļXSOTļMSOŜUýa^¸\XéĽ(z) – model
ļMSOŜUSa^¸\XOTA(z) – filtr steruj¹cy notch posiadaj¹cy dwa wspó³czynniki w0(n) i w1(n), d(n) psygna³
kompensowany (czyli sygna³ uprzywilejowania
LOdZYļ\ONXSY Z\dc _MR_ ]^\KŜKUK y(n) – sygna³
kompensuj¹cy (czyli inaczej sygna³ redukuj¹cy
sygna³ uprzywilejowania), NLMS – znormalizowany
algorytm LMS, a e(n) psygna³ b³êdu (czyli sygna³
resztkowy powsta³y po zredukowaniu sygna³u
uprzywilejowania w pobli¿u ucha stra¿aka). Filtr
notch wymaga zastosowania dwóch sygna³ów
odniesienia przesuniêtych wzglêdem siebie w fazie
o 90°. Jednym z sygna³ów odniesienia jest generowany sygna³ uprzywilejowania x0(n). Sygna³
przesuniêty w fazie o 90°, x1(nWYŜOLcë_dc]UKXc
ró¿nymi metodami, co obrazuj¹ przerywane linie
na schemacie. Jedn¹ z nich jest przesuwanie w fazie
sygna³u uprzywilejowania x0(n) za pomoc¹ odpowiedniego uk³adu przesuwnika fazy, reprezentowanego na schemacie jako blok z oznaczeniem „90°”.
W zaproponowanym rozwi¹zaniu technicznym,
którego jednym z elementów jest generator sygna³u
uprzywilejowania, lepsz¹ metod¹ bêdzie jednak
LOdZYļ\ONXSOQOXO\YaKXSO]cQXKĥ_Z\dO]_XSý^OQY
w fazie, x1(n), równolegle z sygna³em uprzywilejowania x0(n). Kolejne próbki sygna³ów x0(n) i x1(n)
acdXKMdKXO ]é dK^OW TKUY aK\^YļMS P_XUMTS ]SX_]
i cosinus dla odpowiednio zmiennego argumentu.
Zgodnie z algorytmem Fx-NLMS wagi filtra ste\_TéMOQYKNKZ^YaKXO]édQYNXSOddKVOŜXYļMSKWS$

w0 n  1
w1 n  1

w0 n  P n x0c n e n
w1 n  P n x1c n e n

D

LPˆx n

(1)

(2)

gdzie:
L – liczba wspó³czynników filtra
Px(n) – estymata mocy sygna³u x(n) w chwili n,
Į – tzw. znormalizowany krok adaptacji, spe³niaj¹cy
warunek:
0 < Į2

(3)

Wyznaczenie zmiennego kroku korekcji zgodnie
z (2) wymaga oszacowania mocy sygna³u odniesienia x(n). Jedn¹ z powszechnie znanych metod
szacowania tej mocy jest metoda przesuwanego
YUXKZ\Y]^YUé^XOQYY]dO\YUYļMS7 próbek. W metodzie tej szacowanie mocy sygna³u wykonywane
XKZYN]^KaSOXK]^ýZ_TéMOTdKVOŜXYļMS$

Pˆx n

1
M

M 1

¦x

2
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m 0

Rys. 5. Algorytm sterowania dla uk³adów ARH w he³mie stra¿ackim
0SQ-YX^\YVKVQY\S^RWPY\KM^S`OXYS]OMYX^\YV]c]^OW]SXKPS\OROVWO^

LVOW_TO]^Z\dcTýMSOaKVQY\c^WSO]dO\YUYļMSYUXK
równej liczbie wspó³czynników filtru adaptacyjnego,
wtedy równanie (2) upraszcza siê do postaci:

Pn

T
T
gdzie x0c n sˆ x 0 n i x1c n sˆ x1 n s¹ przefiltrowanymi sygna³ami odniesienia, natomiast
μ(n) jest zmiennym krokiem adaptacji, który w algorytmie z normalizacj¹ wyznaczany jest wed³ug
dKVOŜXYļMS$

Pn

Rys. 4. Schemat struktury wewnêtrznej uk³adu steruj¹cego zintegrowanego z he³mem stra¿ackim
0SQ.SKQ\KWYP^ROSX^O\XKV]^\_M^_\OYPKMYX^\YVVO\SX^OQ\K^ON
aS^RKPS\OROVWO^

(4)

x2 n  x2 n  m
Pˆx n  1 
M
DKVO^é^OTWO^YNcTO]^NYUĥKNXYļë]dKMYaKXSK
natomiast wad¹ – du¿e wymagania dotycz¹ce
pamiêci. Jednak w praktyce rozwi¹zaniem tego pro-

D
x nxn

(5)

T

Badania symulacyjne
uk³adu aktywnej redukcji ha³asu
oraz uk³adu odszumiania mowy
Badania symulacyjne uk³adów aktywnej redukcji
ha³asu oraz uk³adów odszumiania sygna³u mowy
mia³y za zadanie sprawdzenie przyjêtych rozwi¹zañ
oraz ich implementacji w uk³adzie cyfrowym jak
\¸aXSOŜYMOXýSMRZY^OXMTKVXOT]U_^OMdXYļMS:\dOprowadzone badania symulacyjne by³y dwojakiego
rodzaju. Pierwsze z nich by³y badaniami czysto nuWO\cMdXcWSZ\dOZ\YaKNdYXcWSaļ\YNYaS]U_YLVSczeniowym Matlab. W badaniach drugiego rodzaju
wykorzystano platformê sprzêtow¹ mikrokontrolera STM32F4 (jako docelowego mikrokontrolera
do realizacji modelu zaproponowanego rozwi¹zania
technicznego), która przetwarza³a rzeczywiste sygna³y elektryczne. Ten drugi rodzaj badañ pozwoli³
a]dMdOQ¸VXYļMSXKaO\cPSUKMTýUYN¸aYZ\YQ\KWYwania przeznaczonych do wykorzystania w uk³adzie
modelowym. Badania przeprowadzono dla ró¿nych
rodzajów sygna³u uprzywilejowania. W symulacjach
_UĥKN_KU^caXOT\ON_UMTSRKĥK]_WYNOVOWļMSOŜUS
pierwotnej by³ filtr dolnoprzepustowy maj¹cy dwaNdSOļMSKa]Z¸ĥMdcXXSU¸aKWYNOVOWļMSOŜUSa^¸\XOT
filtr pasmowoprzepustowy o 15 wspó³czynnikach.

,KNKXSK]cW_VKMcTXOaļ\YNYaS]U_7K^VKL
AcXSUS LKNKħ ]cW_VKMcTXcMR a ļ\YNYaS]U_
Matlab prezentowane s¹ w formie wykresów
przebiegów czasowych sygna³ów (obrazuj¹cych
UYVOTXO aK\^YļMS ]cQXKĥ_ a NdSONdSXSO MdK]_
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Rys. 8. Wyniki badañ symulacyjnych odszumiania sygna³u mowy dla sygna³u Le-On (500 i 1000 Hz); a) oryginalny sygna³
mowy, b) zaszumiony sygna³ mowy, c) odszumiony sygna³ mowy)
0SQ"=SW_VK^SYX\O]_V^]YPKNOXYS]SXQ]ZOOMR]SQXKVPY\2S6Y]SQXKVKXN2d%KY\SQSXKV]ZOOMR]SQXKV
LXYS]c]ZOOMR]SQXKVMNOXYS]ON]ZOOMR]SQXKV

<c] =cQXKĥLĥýN_NVK]cQXKĥ_6O9XYMdý]^Y^VSaYļMSKMR
sk³adowych 500 i 1000 Hz (po lewej) oraz 950 i 1150 Hz
(po prawej)
0SQ /\\Y\]SQXKVPY\2S6Y]SQXKVaS^RP\O[_OXMSO]YP
KXN2dVOP^KXN#KXN2d\SQR^

<c]!=cQXKĥLĥýN_NVK]cQXKĥ_ASVUYMdý]^Y^VSaYļMSKMR
z zakresu 500 – 1500 Hz
0SQ!/\\Y\]SQXKVPY\^ROAKSV]SQXKVaS^RP\O[_OXMSO]SX
^RO\KXQOp2d

a]cW_VYaKXcW_UĥKNdSOa]dMdOQ¸VXYļMS]cQXK³u b³êdu e(tAK\^YļMS ]cQXKĥ¸a a ]cW_VKMTKMR
_XY\WYaKXYa^KUS]ZY]¸LŜOLcaK\^YļMS]cQXKĥ
uprzywilejowania zawiera³y siê w przedziale
<-1,1>. Wyniki badañ symulacyjnych w uk³adu
ARH dla sygna³u Le-On przedstawiono na rys.
6. Badania te dotyczy³y dwóch sygna³ów Le-On
\¸ŜXSéMcMR ]Sý Mdý]^Y^VSaYļMSKWS Z\dOĥéMdKXcMR
tonów. W pierwszym przypadku by³y to czêstotliaYļMSS2daN\_QSW#S2d9U\O]
trwania ka¿dego z tonów sk³adowych wynosi³
1 s. Na przebiegach czasowych sygna³u b³êdu mo¿na
dK_aKŜcëTOQY]UYUYaOdWSKXcaMRaSVKMRdWSKXc
Mdý]^Y^VSaYļMS QOXO\YaKXOQY ]cQXKĥ_ DaSédKXO
TO]^^YdUYXSOMdXYļMSéNY]^Y]YaKXSK]SýKNKZ^KMTS
uk³adu steruj¹cego do zmienionych parametrów
]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKAK\^Yļë]cQXKĥ_LĥýN_
YN WYWOX^_ Z\dOĥéMdOXSK Mdý]^Y^VSaYļMS ]cQXKĥ_
uprzywilejowania szybko maleje w wyniku adaptacji
wag filtra (sygna³ zostaje zredukowany niemal
do zera), jednak pojawiaj¹ce siê w sygnale b³êdu
zmiany o charakterze ha³asu impulsowego (zaznaczone na rysunkach strza³kami), pomimo niewielkiej
KWZVS^_NcSU\¸^USOQYMdK]_^\aKXSKWYQéLcëYN-

14

3/2018

bierane przez cz³owieka jako nieprzyjemne trzaski.
Amplituda powstaj¹cych zmian jest tym mniejsza
SW WXSOT]dK TO]^ \¸ŜXSMK Mdý]^Y^VSaYļMS ZYWSýNdc
sk³adowymi sygna³u.
Na rys. 7. przedstawiono wyniki badañ symulacyjnych (sygna³ b³êdu) uk³adu ARH w przypadku
]cQXKĥ_ASVU-dý]^Y^VSaYļë]cQXKĥ_ASVUdWSOXSKĥK
siê w zakresie od 500 do 1500 Hz, a przebieg zmian
Mdý]^Y^VSaYļMSWSKĥMRK\KU^O\ZSĥYU]d^Kĥ^Xc^dXMdý]^Y^VSaYļëa]ZY]¸LVSXSYacXK\K]^KĥKKXK]^ýZXSO
opada³a. Uk³ad bardzo skutecznie redukuje sygna³
uprzywilejowania jednak podczas zmiany kierunU_ dWSKX Mdý]^Y^VSaYļMS d \Y]XéMOT XK WKVOTéMé
i na odwrót) w sygnale b³êdu pojawiaj¹ siê impulsy
akustyczne podobnie jak w przypadku sygna³u Le-On (zaznaczone na rysunkach strza³kami).
Na rys. 8. przedstawiono wyniki badañ symulacyjnych odszumiania sygna³u mowy z sygna³u Le-On, z³o¿onego z dwóch generowanych
XKdWSKXý^YX¸aYMdý]^Y^VSaYļMSKMRS2d
W badaniach symulacyjnych wykorzystano sygna³
mowy, m(t), zarejestrowany w postaci pliku cyfrowego, na który nak³adano sygna³ uprzywilejowania
x(t). Jak wynika z przedstawionych wykresów
(odszumiony sygna³ mowy m’ (t) na rys. 6.),
sygna³ uprzywilejowania zosta³ prawie ca³kowicie
odfiltrowany z sygna³u mowy. Wyj¹tek stanowi¹
odcinki czasu, w których nastêpuje zmiana czê]^Y^VSaYļMS]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSKAWSOT]MKMR
tych, w odszumionym sygnale mowy pojawiaj¹ siê
impulsy sygna³u (zaznaczone na rysunku strza³kami), które bêd¹ przez osobê s³uchaj¹c¹ komunikatu
odbierane jako nieprzyjemne trzaski. Jest to zjawisko
analogiczne do omówionego w przedstawionych
uprzednio wynikach badañ uk³adu aktywnej redukcji
ha³asu dla sygna³u Le-On.

,KNKXSK]cW_VKMcTXOdacUY\dc]^KXSOWZVK^PY\Wc
]Z\dý^YaOTWSU\YUYX^\YVO\K=>70
W badaniach symulacyjnych realizowanych
na platformie sprzêtowej mikrokontrolera STM32F4
dzia³anie uk³adu ARH sprowadzono do operacji
arytmetycznych, realizowanych przez mikrokontroler
na próbkach sygna³ów z wykorzystaniem opracowanego oprogramowania. Schemat uk³adu, w którym
prowadzono badania, przedstawiono na rys. 9.
W uk³adzie zaimplementowano algorytmy realizuj¹ce
generator sygna³u uprzywilejowania, adaptacyjny filtr
XY^MRY\KdPSV^\cYNadY\Ya_TéMOļMSOŜUSZSO\aY^Xé

i wtórn¹. Pomiêdzy tymi blokadami oprogramowania
przekazywane by³y próbki przetwarzanych sygna³ów.
Na zewn¹trz mikrokontrolera przy zastosowaniu
przetworników cyfrowo-analogowych wyprowaNdYXY ]cQXKĥc YNXSO]SOXSK LýNéMc TONXYMdOļXSO
sygna³em uprzywilejowania) oraz b³êdu. Sygna³y
te po przefiltrowaniu za pomoc¹ dolnoprzepustowych filtrów rekonstrukcyjnych by³y obserwowane
na ekranie oscyloskopu. Na rys. 10. przedstawiono
wyniki badañ dla sygna³u Le-On i Wilk. W obu
przypadkach sygna³ ha³asu zosta³ zredukowany
o ok. 15 dB. Na przedstawionych oscylogramach w sygnale b³êdu nie s¹ widoczne zmiany o charakterze
impulsowym uwidocznione w badaniach symulacyjnych. Zmiany te s¹ w znacznym stopniu ograniczone
w wyniku filtracji sygna³u b³êdu dolnoprzepustowym
filtrem rekonstrukcyjnym zastosowanym w uk³adzie
symulacyjnym na platformie sprzêtowej. W uk³adzie
rzeczywistym sygna³ b³êdu nie jest filtrowany (filtrowany jest sygna³ kompensuj¹cy), wiêc w uk³adzie rzeMdcaS]^cWWYŜXK\¸aXSOŜ]ZYNdSOaKë]Sý]ĥc]dKVXcMR
trzasków w wyt³umionym lub odfiltrowanym sygnale.
,KNKXSKaĥKļMSaYļMS_UĥKN_YN]d_WSKXSK]cQXK³u mowy przeprowadzono w uk³adzie pomiarowym,
którego schemat przedstawiono na rys. 11. Odtwarzany komputerowo sygna³ mowy, podawany by³
XK TONXY d aOTļë WSU\YUYX^\YVO\K =cQXKĥ ^OX Lcĥ
sumowany z sygna³em uprzywilejowania, tworz¹c
sygna³ pierwotny. Sygna³ pierwotny sumowany
Lcĥ d ]cQXKĥOW acTļMSYacW d PSV^\K notch. Uzyskany w wyniku tej operacji sygna³ b³êdu, bêd¹cy
odszumionym sygna³em mowy, podawano przez
dolnoprzepustowy filtr rekonstrukcyjny na jedno
daOTļëY]McVY]UYZ_8KN\_QSOaOTļMSOY]McVY]UYZ_
podawano zrekonstruowany sygna³ odniesienia.
Badania odszumiania sygna³u mowy przeprowadzono dla dwóch rodzajów sygna³u uprzywilejowania: Le-On (500 Hz i 1000 Hz) oraz Wilk
(500 – 1500 Hz). Ich wyniki przedstawiono na rys.
12. i 13. Z przedstawionych oscylogramów wynika,
¿e uk³ad odszumiania sygna³u mowy dzia³a w sposób prawid³owy, eliminuj¹c sygna³ uprzywilejowania
z zaszumionego sygna³u mowy.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono koncepcjê uk³adu
aktywnej redukcji ha³asu w he³mie stra¿ackim zintegrowanego z uk³adem komunikacji oraz uk³adem
generacji sygna³u uprzywilejowania. Przeprowadzono
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Rys. 9. Schemat uk³adu do badañ symulacyjnych z wykorzystaniem platformy sprzêtowej mikrokontrolera STM32F4
0SQ#.SKQ\KWYPK]c]^OWPY\]SW_VK^SYX]_]SXQKRK\NaK\OZVK^PY\WYPKX=>70WSM\YMYX^\YVVO\

Rys. 10. Oscylogramy sygna³u pierwotnego (niebieski) i b³êdu (¿ó³ty) dla sygna³ów Le-On o czêstotliaYļMSKMR]UĥKNYacMRS2dZYVOaOTY\Kd]cQXKĥ_ASVUYMdý]^Y^VSaYļMSKMRddKU\O]_
– 1500 Hz (po prawej)
0SQAK`OPY\W]YP^ROZ\SWK\c]SQXKVLV_OKXNO\\Y\]SQXKVcOVVYaPY\aK\XSXQ2S6Y]SQXKV]
aS^RP\O[_OXMSO]YPKXN2dVOP^KXNAKSV]SQXKVaS^RP\O[_OXMSO]SX^RO\KXQOYPp
1500 Hz (right)

dwa rodzaje badañ symulacyjnych uk³adu aktywnej redukcji ha³asu
i uk³adu odszumiania mowy dla ró¿nych rodzajów sygna³u uprzywilejowania. W oparciu o przeprowadzone badania, jedno numeryczne,
Z\dOZ\YaKNdYXOaļ\YNYaS]U_7K^VKLY\KdN\_QSO]cW_VKMcTXO
przy wykorzystaniu platformy sprzêtowej w postaci mikrokontrolera
STM32F4 wykazano, ¿e uk³ad oraz algorytm zaimplementowany
do odszumiania sygna³u mowy dzia³a w sposób prawid³owy. Wyniki
ZY^aSO\NdKTéWYŜVSaYļëYZ\KMYaKXSK^KUSOQY\YdaSédKXSKU^¸\OZYzwoli na ograniczenie nara¿enia za³ogi pojazdu stra¿ackiego na ha³as
sygnalizatora uprzywilejowania, poprawi jej komfort akustyczny jak
\¸aXSOŜZYZ\KaSTKUYļëUYW_XSUKMTS]ĥYaXOTZYWSýNdcMdĥYXUKWSdKĥYQS
oraz dyspozytorem. W badaniach symulacyjnych ha³as docieraj¹cy
do uszu stra¿aka zosta³ zredukowany praktycznie do poziomu szumów
t³a natomiast przefiltrowany sygna³ mowy jest zbli¿ony do oryginalnego.
Pewnym problemem s¹ jednak pojawiaj¹ce siê w sygna³ach b³êdu
i przefiltrowanym zmiany o charakterze impulsowym w chwilach
czasowych, w których nastêpuj¹ zmiany parametrów sygna³u uprzywilejowania. Zmiany te nie maj¹ znacz¹cego wp³ywy na osi¹gane efekty
aZY]^KMS\ON_UMTSRKĥK]_MdcZYZ\Kacd\Yd_WSKĥYļMSYN]d_WSYXOQY
UYW_XSUK^_]ĥYaXOQYTONXKUWYQéLcëYNLSO\KXOTKUYXSOZ\dcTOWXO
trzaski.Wyeliminowanie tego efektu jest mo¿liwe poprzez modyfikacjê
sygna³u uprzywilejowania w sposób, który zapewni p³ynne dostosowywanie siê parametrów filtra steruj¹cego do zmian parametrów
]cQXKĥ_AZ\dcZKNU_]cQXKĥ_2S6YWYŜO^YLcë]^YZXSYaO]dcLUSO
acMS]dOXSOSZYQĥYļXSOXSO]cQXKĥ__Z\dcaSVOTYaKXSK^_ŜZ\dONS^_Ŝ
ZYdWSKXSOTOQYMdý]^Y^VSaYļMS^KUKLcdWSKXKMdý]^Y^VSaYļMS]cQXKĥ_
XK]^ýZYaKĥKZ\dcTOQYaK\^YļMSKMRLVS]USMRdO\_AZ\dcZKNU_]cQXKĥ_
ASVUWYŜO^YLcëdWSKXK]ZY]YL_WYN_VKMTSMdý]^Y^VSaYļMSYaOT^OQY
sygna³u z pi³okszta³tnej na sinusoidaln¹.
Kolejnym krokiem na drodze rozwoju zaproponowanej koncepcji bêdzie budowa modelu urz¹dzenia i jego badania w warunkach
laboratoryjnych.
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<c]=MROWK^_UĥKN_ZYWSK\YaOQYNYaO\cPSUKMTSZYZ\KaXYļMSSWZVOWOX^KMTSKVQY\c^W_YN]d_WSKXSK
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0SQ.SKQ\KWYPKWOK]_\OWOX^]c]^OW_]ON^Y`O\SPc^ROMY\\OM^XO]]YP^ROSWZVOWOX^K^SYXYP^RO
speech denoising algorithm

Rys. 12. Oscylogram sygna³u pierwotnego (niebieski) i odszumionego sygna³u mowy (¿ó³ty) uk³adu
do weryfikacji dzia³ania algorytmu odszumiania
mowy dla sygna³u Le-On (500 i 1000 Hz)
0SQAK`OPY\W]YP^ROZ\SWK\c]SQXKVLV_OKXN
the denoised speech signal (yellow) in a system
_]ON^Y`O\SPc^ROMY\\OM^XO]]YP^ROSWZVOWOX^K
^SYXYP^RO]ZOOMRNOXYS]SXQKVQY\S^RWPY\2S6Y
signal (500 and 1000 Hz)

Rys. 13. Oscylogram sygna³u pierwotnego (niebieski) i odszumionego sygna³u mowy (¿ó³ty) uk³adu
do weryfikacji dzia³ania algorytmu odszumiania
mowy dla sygna³u Wilk (500 – 1500 Hz)
0SQAK`OPY\W]YP^ROZ\SWK\c]SQXKVLV_OKXN
the denoised speech signal (yellow) in a system
_]ON^Y`O\SPc^ROMY\\OM^XO]]YP^ROSWZVOWOX^K
^SYXYP^RO]ZOOMRNOXYS]SXQKVQY\S^RWPY\^ROAKSV
]SQXKVp2d
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