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РЕФЕРАТ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОКТЕЙЛЬНОЇ ВЕЧІРКИ 

Об’єктом досліджень є цифрова обробка звукової інформації по 

аналогії з процесами, що відбуваються у живих істот.  

Предметом досліджень є феномен який отримав назву «Проблема 

коктейльної вечірки», який полягає у здатності людини «виділити» голос 

свого товариша на коктейльній вечірці, під час якої багато людей говорить 

одночасно, та присутня велика кількість фонового шуму. Якщо бути 

точним, то мною досліджувалася цифрова реалізація методів, завдання яких 

полягає у відокремленні конкретного сигналу з суміші різних сигналів. 

Метою роботи є ознайомлення з базовими методами цифрової обробки 

інформації,  що пов’язані з розв’язанням «Проблеми коктейльної вечірки», 

реалізація одного з методів, який було обрано в процесі попереднього 

дослідження, а також генерація гіпотез для покращення обраного методу, 

на основі принципів роботи біологічних процесів, що відбуваються у 

слуховій системі людини. 

У процесі розробки використовувалася мова програмування Python та 

певний набір бібліотек для роботи зі звуком, його обробки, а також для 

роботи із масивами даних. Крім цього використовувалися бібліотеки для 

здійснення стандартних математичних операцій. 

Результати роботи – реалізація програмного продукту, що розв’язує 

задач коктейльної вечірки для випадку з двома сигналами. 
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Скорочені та умовні позначення 

Гц – герци, одиниця вимірювання частоти, має розмірність [1/c] 

Дб – децибели, одиниця вимірювання амплітуди звукових коливань, у 

побуті означає гучність звукового сигналу  

ВФ – Віннерівський фільтр 

АНК – Аналіз незалежних компонент 

АГК – Аналіз головних компонент 

ПОД – Правильна ортогональна діагоналізація 

SVD – Singular Value Decomposition, що у перекладі означає 

сингулярний розклад. 

НМ – Нейронна мережа 

ГНМ – Глибока нейронна мережа 
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ВСТУП 

 

Проблему коктейльної вечірки можна сформулювати одним простим 

питанням: “Як відрізнити голос конкретної людини, коли одночасно 

розмовляє велика кількість людей?”. Загалом задача полягає у здатності 

відокремити цільовий сигнал з поміж інших, що звучать одночасно. 

Знаходження відповіді на поставлене вище питання, саме за допомогою 

комп’ютера, стало досягненням, над яким людство працювало 

десятиліттями. Головна складність цієї задачі полягає в тому, що сигнали 

можуть перетинатися, як в часі так і в частоті, тобто у всіх існуючих 

вимірах. У людському організмі цю задачу виконує слухова система 

людини. Вона вибірково сфокусувати увагу та відокремити єдине джерело, 

яке цікавить в конкретний момент. Незважаючи на те, що описово задача 

звучить нескладно, але довго ця задача не була розв’язаною, а крім цього 

окрему складнсіть представляє пошук методу, який може бути 

використаний для реального цифрового аналізу звукових сигналів. 
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Актуальність та доцільність роботи  

У свій час, розв’язання даної задачі дозволила людству зробити 

чималий крок у сфері розпізнавання звукових образів та конкретно 

людського мовлення. Знання отримані в процесі розв’язання подібних задач 

сформували базу, яка використовується вже зараз у багатьох сферах, а саме: 

розробка мовних процесорів, штучний інтелект, розробка приладів для 

спеціального зв’язку чи прослуховування, що використовуються 

спеціальними службами у своїй роботі, розробка різного роду голосових 

асистентів і тому подібних речей.  

Крім цього варто зазначити, що обрана мною задача по суті полягає у 

відтворенні за допомогою комп’ютера певних надскладних біологічних 

процесів,  що відбуваються у людському організмі. Люди не задумуючись 

можуть з легкістю “виділити” голос конкретної людини, з поміж фонового 

шуму. Саме такі здібності дають можливість тваринам відрізнити голос 

члена зграї, що просить допомогу, або впізнати голос хижака, який імовірно 

може загрожувати їх життю. Хоча це дуже легка задача для людини, на 

комп’ютері цю задачу вдалося розв’язати не так давно. В сучасному світі 

усе більш поширеним стає використання нейронних мереж та штучного 

інтелекту, у тому числі в контексті звуку. Різні помічники та сервіси, що 

розпізнають мову людей, або музичні твори, використовують певну 

передобробку звуку для виділення тієї частини сигналу, яка цікавить в тому 

чи іншому випадку. Розуміння того як працює така передобробка дає 

можливість створювати більш розвинені системи, що працюють зі звуком. 

У певному сенсі ця задача є класичною з точки зору розпізнавання звуку.  
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Теоретичні відомості 

Для початку розглянемо загальні теоретичні відомості, що пов’язані 

безпосередньо із звуком, оскільки в подальшому часто будуть 

використовуватися поняття, описані у цьому розділі.  

Звук – коливальний рух частинок середовища, що поширюються у 

вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні термін 

звук визначають, як коливання, що сприймаються сенсорною системою 

людей та тварин, найчастіше мається на увазі коливання, що поширюються 

у повітрі. Люди можуть сприймати коливання у діапазоні частот 20Гц – 

20кГц, але діапазон сприйняття деяких тварин є набагато більш широким.  

Основними фізичними параметрами звуку є: частота, щвидкість, 

довжина хвилі та гучність. Частота звуку – кількість звукових коливань за 

одиницю часу, найчастіше за секунду (вимірюється в коливаннях за 

секунду, тобто герцах). Швидкість звуку – швидкість поширення звукових 

хвиль в середовищі. Є константою і дорівнює 340 м/с за нормальних умов, 

розглядаючи поширення в повітрі. Якщо розглядати якесь інше 

середовище, то швидкість буде відрізнятися. Довжина хвилі – мінімальна 

відстань між фронтами хвилі, що знаходяться в одній і тій же фазі. Гучність 

– амплітуда звукових коливань (вимірюється в децибелах).  

Цифрове зображення звуку на комп’ютері може відбуватися кількома 

способами: у вигляді хвилі, та у вигляді спектрограми. Перший спосіб по 

суті показує вигляд хвилі, який має сигнал, тобто відхилення від точки 

рівноваги у кожен момент часу. Недоліком цього варіанту представлення є 

те, що не зрозуміло з яких складових складається сигнал, адже зображується 

сума усіх компонент сигналу. Спектрограма в свою чергу показує яку 

гучність має відповідна частота у кожен момент часу. В такому вигляді, 

легше розкладати на складові і проводити подальший аналіз. Складність 

полягає у приведенні та конвертації вхідних коливань у такий вигляд, адже 

навіть слухова система сприймає сумарні сигнали, а всі подальші процеси 
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відбуваються з допомогою процесів, що відбуваються у головному мозку. З 

допомогою комп’ютера можна здійснити таке перетворення 

використовуючи дискретне перетворення Фур’є. Дискретне перетворення 

Фур’є (ДПФ) – математична процедура, що використовується для 

визначення гармонійного або частотного складу дискретних сигналів. ДПФ 

є однією з найбільш  розповсюджених і потужних процедур цифрової 

обробки сигналів. ДПФ дозволяє аналізувати, перетворювати і синтезувати 

сигнали такими способами, які неможливі при неперервній аналоговій 

обробці. Формула, дискретного перетворення Фур’є має такий вигляд: 

𝑦[𝑘] = &  
!"#

$%&

𝑥[𝑛]𝑒
"'()*$

!  

де N – кількість точок дискретизації. Таким чином можна визначити 

гучність кожної частоти в кожен момент часу.  
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Вибір напрямків дослідження 

Задача виділення конкретного джерела звуку у шумному середовищі є 

знайомою кожному з нас. Наприклад, можна розглянути ситуацію, яка 

безпосередньо міститься у назві цієї задачі. Знаходячись на вечірці, де 

багато людей одночасно розмовляє, а крім цього лунає музика, за бажанням 

можна виділити голос якоїсь конкретної людини, при цьому всі інші голоси 

разом із музикою ніби відходять на другий план. Цей феномен пов’язаний 

із вибірковістю людської уваги, а також із складним механізмом роботи 

людського слуху. Вибіркова увага є характерною для людей будь якого 

віку. Починаючи із дитинства, діти повертають голову в сторону знайомих 

їм звуків. Це показує, про наявність навіть у малюків, можливості вибірково 

звертати увагу на знайомий їм подразник звуку, але точність розпізнавання 

таких звуків покращується із часом.  

Ранні роботи, що відносяться до початку 1950 років, пов’язані з 

вивченням уваги при сприйнятті великої кількості слухових каналів у 

роботі авіадиспетчерів. Автором терміну “ефект коктейльної вечірки” 

вважається Едвард Колін Черрі[1]. Пізніми дослідженнями механізмів 

селекції займалися, такі психологи, як: Дональд Бродбент, Енн Марі 

Трісман, Діана Дойч, Дональд Норман і Деніель Канеман. На прикладі 

труднощів, з якими стикалися авіадиспетчери, при сприйнятті великої 

кількості слухових каналів.  Колін Черрі розробив експериментальні задачі 

з метою вивчення феномена селективної уваги К. Черрі цікавило два 

основних питання: на основі яких ознак відбувається відбір повідомлень і 

чи оброблються інші акустичні повідомлення. Багато десятиліть після 

дослідів Коліна Черрі, розвиток технологій та розуміння роботи механізмів, 

що відбуваються у головному мозку дозволили перейти до пошуку 

практичного розв’язку даної проблеми.  

Є низка завдач, що тісно пов’язані із “задачею коктейльної вечірки”, та 

які є прикладними та корисними для людей[2]: 
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1) проблема спілкування серед людей із вадами слуху у шумному 

середовищі. Вирішенням могло б бути усунення “непотрібного шуму” 

2) розробка елементів для звукового спостереження у шумному 

середовищі  

3) розробка різних активних пристроїв активного контролю шуму 

4) телефонні розмови у шумному середовищі 

Це приклади найпоширеніших задач, але існує і чимало інших, які 

пов’язані із відокремленням конкретних звукових джерел, серед множини 

різноманітних сигналів, що звучать одночасно.  

Ще одним моментом, що ускладнює ситуацію є те, що незважаючи на 

простоту формулювання задачі: “Відокремлення конкретного сигналу з 

поміж фонового шуму”, таке формулювання є досить неоднозначним, адже 

характер шуму та цільового сигналу не є визначеними загдалегідь, та і 

навіть якщо вони будуть визначеними, то ці поняття не є стаціонарними, а 

одже можуть дещо змінюватися з часом. На додачу, описані вище процеси 

можуть відбуватися у приміщенні, що може спричиняти додаткову 

реверберацію - залишкове післязвуччя, що виникає у закритих 

приміщеннях в наслідок багатократного відбиття сигналу від стін 

приміщення. У людей це може зменшити розбірливість мови, не кажучи 

вже про цифрову обробку таких сигналів. 

По причині виникнення цих складнощів, вчені, що досліджували це 

питання намагалися знайти вирішення серед знайомих їм методів обробки 

сигналів та фільтрації шуму. Хоча ці методи є досить корисні у певних 

застосуваннях, але у такій широкій постановці завдання, їх застосування є 

проблематичними.  

Підходи до обробки звуку можна умовно поділити на три групи:  
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1. Віннерівські фільтри/спектральне виділення[3]: 

Стандартна форма Віннерівсього фільтра (ВФ) виглядає: 

𝐻+(𝜔) =
𝑆,(𝜔)

𝑆,(𝜔) + 𝑆$(𝜔)
 

У рівнянні вище, 𝑆,(𝜔) – це енергія спектральної щільності цільового 

сигналу 𝑆$(𝜔) шум спектральної щільності цільового сигналу. У результаті 

отримуємо підсилення даної частоти 𝜔 це 𝐻+(𝜔). Конкретно у випадку  

«задачі коктейльної вечірки» даний підхід не є надто ефективним по 

причині того, що ми маємо заздалегідь розуміти характер шуму, а у 

обраному нами формулюванні задачі, він може бути не стаціонарним.  

 

2. Просторова фільтрація[4] 

У методі просторової фільтрації використовується масив мікрофонів, 

що розташовані  певним конкретним чином. Суть розташування масиву 

мікрофонів полягає в тому, щоб сфокусувати їх на сигналі, що йде із 

заданого напрямку, так, щоб інші сигнали, що ідуть з інших напрямків 

втрачали свій вплив на сигнал. Адаптивні техніки, можуть бути використані 

у тих випадках, коли ми точно знаємо напрямок, з якого лунає цільовий 

сигнал. Додаткова умова даного методу полягає в тому, що за допомогою N 

мікрофонів, можливо відрізнити N-1 джерело. Даний метод себе погано 

показує в умовах, коли багато різних сигналів перетинаються, тим більше, 

коли присутня реверберація. 

 

3. Аналіз незалежних компонент[5] 

Аналіз незалежних компонент (АНК) так само, як і минулий метод 

потребує множину мікрофонів, які отримують сигнал з кількох джерел, при 

чому у кожному мікрофоні сигнали «змішуватимуться» у різному 

співвідношенні. По суті те, що приходитиме на кожен конкретний 

мікрофон, буде лінійною комбінацією сигналів з різних джерел. 
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Використовуючи інформаційно-теоретичний критерій Белла та 

Сейновського, можна відтворити оригінальні сигнали, якщо кількість 

сигналів – N є меншою, або такою, як і кількість мікрофонів, що 

використовуються в експерименті. Оригінальне формулювання АНК 

передбачало існування сталої матриці змішування сигналів та відсутність 

інших шумів, що не були врахованими, а модель змішування виражається 

як:  

𝐲(𝑡) = 𝐀𝐱(𝑡) 

де вектор сигналів це 𝐱(𝑡), А – матриця змішування, 𝐲(𝑡) – вектор 

отриманих сигналів.  

Загалом цей метод є чисельним методом для розділення багатовимірних 

сигналів на компоненти. В основі методу лежить припущення, що 

щонайбільше одна компонента є не гаусовською, і що вхідні сигнали є 

статистично незалежними один від одного. АНК є окремим випадком 

методу «сліпого поділу».  

Іншим методом, який має схожий принцип роботи називається 

Аналізом головних компонент (АГК), у якому використовується правильна 

ортогональна декомпозиція (ПОД). АГК визначає динаміку та поведінку 

системи з складними сигналами. АГК полягає у виділенні двох головних 

компонент, що впливають на сигнал, що змішався у просторі. 

Крім цього окремо можна виділити метод розв’язання «задачі 

коктейльної вечірки», що передбачає використання нейронної мережі. Не 

так давно, а саме у 2016 році, задача була розв’язана за допомогою глибокої 

нейронної мережі (ГНМ). Загалом, ГНМ намагається сформувати високо 

рівневі критерії, для роботи яких потрібно сформувати таку нейронну 

мережу, що має кілька прихованих рівнів[6]. Така мережа, відображає кожен 

шмат спектрограми, до так званого простору визначення, в рамках якого 

відбувається процес кластеризації, який визначає належність того чи 

іншого шматка спектрограми до того чи іншого джерела сигналу. З 
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допомогою такого підходу були досягнуті досить хороші результати, але 

варто зазначити, що в силу специфіки використання нейронних мереж, для 

їх навчання необхідно використати велику кількість розмічених даних – 

таких даних, у яких нам відомі, як інформація, що йде на вхід у нейронну 

мережу, так і те, що мала видати ця мережа на виході. На цих даних 

відбувається навчання нейронної мережі. В цьому методі не потрібна якась 

хитра обробка звуку, скоріше потужна методика ГНМ була застосована у 

сфері розділення звукових сигналів.  

 

Огляд літуратури за темою 

Питання «Задачі коктейльної вечірки» було досить глибоко вивчене у 

кандидатській дисертації Карла Віклунда, що має назву: «The Cocktail Party 

Problem: Solutions and Applications»[3]. У цій роботі автор оглянув основні 

методи розв’язання даної задачі, та запропонував власний алгоритм, 

переваги якого і було зображено у даній дисертації. У цій роботі автор 

приділив чималу увагу питанню слухової системи людини, та використанні 

у власному алгоритмі, механізмів запозичених у людської слухової системи 

також у цій роботі було представлено переваги та недоліки основних 

методів.  

Підходи, що тим чи іншим чином пов’язані із методами подібні до 

«Віннерівських фільтрів» розглянуто у одному із розділів роботи Томаса 

Куантьєрі «Discrete-time Speech Signal Processing, Principles and practice»[3]. 

Там наведено принцип роботи таких фільтрів, та основні математичні тези 

які стоять в основі даних фільтрів. Для певних випадків такі методи є 

ефективними, але не для нашої задачі. Методи подібні на «Віннерівські 

фільтри» вимагають розуміння характеру сигналу та шуму, що будуть 

подані на вхід. Саме тому у подальшій роботі буде розглянуто і інший 

метод. 
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У книзі Джеймса Стоуна «Independent component analysis»[5] було 

детально описано метод незалежних компонент, як з точки зору 

математики, так і з точки зору практичного застосування даного методу. У 

цій роботі було розглянуто застосування методу як для аудіо-сигналів так і 

для зображень, математика методу ніяк не змінюється, змінюється лише 

попередня обробка. Цей метод ефективно працює для сигналів, природа 

яких є невідомою, проте він потребує специфічну вхідну інформацію, а саме 

для поділу двох змішаних сигналів нам потрібно використати два записуючі 

пристрої. Загалом логіка подібна до механіки роботи слухової системи 

людини, адже людський організм отримує звукову інформацію з двох вух. 

Мною для дослідження було обрано саме «Метод незалежних 

компонент», по причині того, що він у порівнянні з багатьма іншими 

методами добре розв’язує обрану мною задачу. Крім цього більш ефективні 

методи будуються саме на фундаменті цього методу, та по суті є його 

модифікаціями.   

 

Слухова система людини 

Варто звернути увагу на те, як влаштована слухова система людини[7], 

адже її механізми можуть використані для покращення роботи 

вищеописаних методів. Здатність слідкувати за мовленням у шумному та 

ревербераційному середовищі це процес, який можна розбити на 

багатошарові системи, які можна описати різними рівнями абстракції. Це 

особливо важливо з інженерної точки зору, оскільки наша кінцева мета — 

розробити аналоги нейронних процесів обробки сигналів. Як наслідок, нас 

менше цікавлять точні нейронні механізми, ніж те, якими обчисленнями 

займаються нейрони, це особливо стосується механізмів групування 

вищого рівня. Метою цього розділу є вивчення основних акустичних та 

біологічних механізмів, які можна використовувати для розробки 

практичних інженерних рішень. 
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Сприйняття звуку починається зі слухової периферії, яка виконує роль 

складної системи перетворення акустичних сигналів у нервові імпульси. В 

цілому слухова периферія охоплює зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо, 

функції яких будуть коротко описані нижче  

Зовнішнє вухо складається із зовнішньої частини вуха, а саме вушної 

раковини, слухового проходу та барабанної перетинки. Незважаючи на те, 

що вухові кістки не відносяться до слухової системи, проте вони 

відіграються важливу роль у просторовому слуху. Крім того, що вони 

служать для фокусування слухової системи на звуках перед слухачем, вони 

відіграють додаткову роль у локалізації звуків за допомогою спектрального 

формування. Спектр високочастотних звуків змінюється в залежності від 

напрямку вушками, які дають акустичні сигнали для локалізації щодо 

висоти, а також допомагають розрізняти звуки, що походять спереду або 

ззаду слухача.  

Від вушних раковин звук поширюється по короткій довжині слухового 

проходу і вражає барабанну перетинку, викликаючи її коливання. Ці 

коливання передаються до заповненого рідиною равлика через трійку 

дрібних кісток, які називаються кісточками. 

Передача акустичних сигналів у нервові імпульси відбуваються у 

равлику. Сам равлик являє собою трубку у формі равлика, яка заповнена 

позаклітинною рідиною, яка використовується для передачі акустичних 

імпульсів по довжині равлика. Внутрішня частина равлика поділена уздовж 

базилярною мембраною, на якій розташовані внутрішні та зовнішні 

волоскові клітини, відповідальні за перетворення фізичних вібрацій звуку в 

нейронні сигнали. Базилярна мембрана змінюється як за масою, так і за 

жорсткістю по всі  своїй довжині, і тому реагує комплексно на акустичні 

коливання в кохлеарній рідині. Зокрема, його можна порівняти з 

механічним фільтром, де певні ділянки мембрани переважно реагують на 

різні частоти коливань. Таким чином, основа равлика найбільше реагує на 
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високі частоти, тоді як у напрямку до верхівки найбільше сприйняття 

відбувається на низькі частоти. Оскільки волоскові клітини стимулюються 

рухом  базилярної мембрани, створюється тонотопна, або місцево-частотна 

карта, де певні групи нейронів реагують лише на певні діапазони частот. 

Отриману частотно-часову декомпозицію часто називають тонотопною 

картою або кохлеаграмою. Загалом, слухові фільтри зазвичай моделюються 

за допомогою фільтрів гамма-тонів, які як відомо, забезпечують близьке 

наближення до людських слухових фільтрів. Дослідниками було виявлено, 

що алгоритми обробки мовлення, засновані на біологічних системах, 

працюють краще, використовуючи цю декомпозицію, аніж використання 

однорідної частотної декомпозиції, як добре відоме швидке перетворення 

фур’є. 

Крім примітивних структур звуку, що виділяються равликом, слухова 

система повинна в якийсь момент почати використовувати такі уявлення, 

щоб побудувати цілісну картину акустичного середовища слухача. Це не 

просте завдання. Використовуючи лише данні з двох одновимірних часових 

рядів, має виникнути якась картина подій, що відбувається у тривимірному 

світі, і особливо складно, щоб ця картина подій була більш менш вірною та 

відповідала дійсності. Ця проблема є досить схожою на проблему аналізу 

мозком візуальних сцен. В обох випадках окремі нейрони, або рецептивні 

поля, спостерігають лише невелику частину сцени, і навіть тоді часто лише 

певний тип ознак. Форми, які ми сприймаємо на вищому рівні, будуються з 

цих окремих елементів сприйняття. У мозку повинні існувати певні 

правила, щоб або групувати зорові області разом, або розділяти їх як окремі 

об’єкти на основі певної подібності чи відмінності цих областей. Однак 

менш зрозуміло, що саме є «областю» для звуку. На відміну від бачення, 

акустичні події з окремих джерел не перекривають один одного в 

загальноприйнятому розумінні, скоріше, вони зливаються в адитивному 

вигляді, де вони накладаються. Існує також додаткове питання про те, як 
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слід оцінювати відмінності або подібність акустичних подій. Проблема 

того, як людський мозок сприймає зображення, які він бачить, була 

ретельно вивчено. Особливо важливим було питання про те, як візуальна 

сцена збирається з вхідних даних, що надаються високолокалізованими 

детекторами в оці. У значній мірі цим питанням займалася гештальтська 

школа психологічної думки в кінці минулого століття. Ці дослідники 

вважали, що візуальні сцени збираються шляхом формування зв’язків між 

різними областями, які сприймаються низькорівневими зоровими 

рецепторами. Мета гештальтистів полягала в тому, щоб виявити правила та 

умови, за якими видимі елементи об’єднуються в більші об’єкти. Правила, 

за якими здійснювалися такі угруповання, можна було б остаточно 

охарактеризувати як засновані на принципах подібності та безперервності. 

Окремі елементи, які більше схожі один на одного, ніж на інші елементи в 

сцені, мають тенденцію групуватися разом, а не сприйматися як окремі, 

непов’язані одиниці. Подібність у цьому випадку може означати колір, 

близькість, тимчасову безперервність і тд. Брегман стверджував, що мозок 

використовує подібний підхід до звуку та композиції слухових сцен. Якщо 

два звуки в суміші, наприклад, змінюються подібним чином з часом або 

виникають іншим близькоспорідненим чином, то швидше за все, вони 

виникли з одного джерела. Таким чином, появу окремих джерел звуку 

можна було б ізолювати один від одного в процесі, який Брегман назвав 

слуховим потоком. Усередині мозку тоді увагу можна було перемістити між 

різними окремими потоками, що відбуваються в спостережуваній 

акустичній суміші. Враховуючи, що наше первинне відчуття звуку 

відбувається через його зміни в часі, це має бути зрозуміло, що рівень 

тимчасової подібності подій є одним із способів групування або 

відокремлення звукових потоків. У результатів можна описати кілька 

способів, за допомогою яких слухова система людини використовує 

тимчасову інформацію. Однак, крім часу, акустичні події також обговорити 
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другий спосіб опису, який діє на тимчасові одночасні події в діапазонах 

частот. У своїй книзі Брегман розрізняв ці два режими, зосереджуючись на 

штучних звукових експериментах. Вони допомагають зрозуміти основні 

задіяні механізми, але слід розуміти, що справжня звукова трансляція 

відбувається в набагато складнішому середовищі, де обидва режими 

обов’язково взаємодіють у високому ступені.   

 

Аналіз незалежних компонент 

Постановка задачі 

Даний метод розглядається для наступної постановки задачі. Маємо 

два джерела сигналу та два записуючих пристрої (мікрофони). Обидва 

мікрофони ловлять, як перший так і другий сигнал, вони розташовані так, 

що у перший мікрофон потрапляє у більшій мірі перший сигнал, а у другий 

мікрофон – відповідно другий сигнал. На вхід у мікрофони потрапляють 

перемішані у просторі сигнали. Наша задача полягає в тому, щоб на виході 

отримати з цих двох сумішей, розділені сигнали, тобто такі, що 

відтворювались кожним з джерел сигналів. 
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Ax = 𝑏                                        (1) 
 

 

Де: 

𝑏 = 𝑏#(𝑡), 𝑏((𝑡), 𝑏-(𝑡),⋯ , 𝑏$(𝑡) – вектор записаних сигналів, тобто 

змішані сигнали, які дійшли до мікрофонів у різному співвідношенні 

A – невідома матриця змішування вхідних сигналів. 

𝑥 = 𝑥#(𝑡), 𝑥((𝑡), 𝑥-(𝑡),⋯ , 𝑥$(𝑡) – вектор вхідних, незалежних сигналів. 

Знаючи x потрібно знайти s, знаючи, що сигнали є незалежними. 

У нашому випадку маємо два джерела сигналів та два мікрофони.  

x1, x2 – два джерела сигналів та b1, b2 – два записи отримані з двох відповідних 

мікрофонів. Мікрофони розташовані так, що одне з джерел знаходиться 

ближче до першого мікрофона, а інше ближче до другого мікрофона. Таким 

чином отримаємо b1, b2 – записані у різному співвідношенні суміші 

сигналів.  

 

Математичне обгрунтування методу 

Кожен сигнал є змінним у часі та його можна представити у такому 

вигляді: 𝑥. = {𝑥.#, 𝑥.(, … , 𝑥.!}, де N – кількість точок дискретизації цього 

сигналу, 𝑥.' – амплітуда сигналу номер i в момент часу j. У випадку двох 

незалежних джерел сигналів 𝑥# = {𝑥##, 𝑥#(, … , 𝑥#!} і 𝑥( = {𝑥(#, 𝑥((, … , 𝑥(!}.  

Маємо: 

𝑥 = <𝑥#𝑥(
= = <

(𝑥##, 𝑥#(, … , 𝑥#!)
(𝑥(#, 𝑥((, … , 𝑥(!)

=, 

де 𝑥 ∈ 𝑅/×! – простір, що визначається джерелами сигналів, p – 

кількість джерел сигналів, а  N – кількість точок дискретизації. Ці сигнали 

у просторі, перемішуються так, що суміші сигналів будуть відрізнятися 

один від одного, та подати їх можна так: 
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𝑏# = 𝑎## ∗ 𝑥# +	𝑎#( ∗ 𝑥(, 

𝑏( = 𝑎(# ∗ 𝑥# +	𝑎(( ∗ 𝑥(, 

 

де 𝑎## та 𝑎#( – коефіцієнти джерел сигналів у першій суміші, 𝑎(# та 

𝑎((- коефіцієнти джерел сигналів у другій суміші. Коефіцієнти не можуть 

бути попарно рівними, адже мікрофони розташовані у різних точках 

простору таким чином, що одне джерело ближче до першого мікрофону, а 

інше до другого. Отримані суміші можна представити у наступному 

вигляді:  

𝑏 = <𝑏#𝑏(
= = <𝑎## ∗ 𝑥# +	𝑎#( ∗ 𝑥(𝑎(# ∗ 𝑥# +	𝑎(( ∗ 𝑥(

= = <𝑎##			𝑎#(𝑎(#			𝑎((
= C
𝑥#
𝑥(D = 𝐴𝑥 

Матрицю А назвемо матрицею змішування 

 
Наша задача полягає в тому, щоб знайти матрицю, яка навпаки, із 

суміші сигналів давала нам на виході два окремих сигнали.  

𝑥F# = 𝑤## ∗ 𝑏# +	𝑤#( ∗ 𝑏(, 

𝑥F( = 𝑤(# ∗ 𝑏# +	𝑤(( ∗ 𝑏(, 
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	де 𝑊 ∈ 𝑅$×/ є розділювальною матрицею, а 𝑥F#	та	𝑥F(	– отримані після 

розділення сигнали, по суті це апроксимація вхідних сигналів.  

Розділювальна матриця 𝑊по суті є оберненою матрицею А.  

 
Попередня обробка сигналів 

Етап попередньої обробки складається з двох основних етапів: 

центрування та відбілювання.  

 

Центрування 

Метою цього кроку є центрувати вхідні данні шляхом віднімання 

середнього значення.  

𝑏12$32425 = 𝑏 − 𝜇 = M

𝑏# − 𝜇
𝑏( − 𝜇
⋮

𝑏$ − 𝜇

O 

Де 𝑏12$32425 це суміш сигналів після етапу центрування, а 𝜇 це 

середнє значення усіх змішаних сигналів. 

 

Відбілювання 

Операція відбілювання це процес позбавлення від кореляції між 

джерелами так, щоб у результаті отримали данні такі у яких коваріація 
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вхідних сигналів дорівнювала нулю, а дисперсія була одиничною. Отже, 

коваріаційна матриця сигналів після операції відбілювання є одиничною. 

Цей процес буде відбуватися за рахунок так званого сигнулярного 

розкладу SVD (Singular Value Decomposition). Він заключається в тому, 

щоб розкласти матрицю А на три складові.  

𝐴 = 𝑈𝛴𝑉6                                                    (2) 

По суті ми розбиваємо матрицю А на три «простіших» лінійних 

операцій: обертання V, розтяг Σ, та друге обертання U. Матриці обертання 

U та V (ортогональні) і матриця Σ, яка є діагональною з дійсними 

невід’ємними значеннями.  

Оскільки нам потрібно знайти матрицю W, яка є оберненою 

матрицею А, то перерахуємо розклад матриці W в контексті сингулярного 

розкладу. 

𝑊 = 𝐴"# = 𝑉𝛴"#𝑈6                                           (3) 

В рівнянні використовується властивість ортогональних матриць, що 

обернена матриця обертання є транспонованою матрицею обертання 

(описано в Додатку).  

 
У нашому методі знаходження матриці W буде розбите на два етапи: 

1. Робота з коваріаційною матрицею вхідних даних х, для розрахунку 𝑈	та 

𝛴. 
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2. Введення міри того, як сигнали залежать один від одного. Розрахунок 

незалежності вихідних сигналів 𝑥F та мінімізація залежності,  для того, щоб 

знайти значення V, при чому такі, щоб всі вихідні сигнали були 

максимально незалежними..  

 

Коваріаційна матриця 

Коваріація – очікуване значення зовнішних впливів на конкретні точки 

вхідних даних. Додамо ще одне припущення: коваріація сигналів буде 

одичною, що буде забезпечено операцією відбілювання, яку буде описано 

нижче. Представимо кореляційну матрицю у вигляді, що використовує 

рівняння нашої досліджуваної моделі.  

 

⟨𝑏𝑏6⟩ = ⟨(𝐴𝑥)(𝐴𝑥)6⟩ = 	 ⟨(𝑈𝛴𝑉6𝑥)(𝑈𝛴𝑉6𝑥)6⟩ 	= 𝑈𝛴𝑉6⟨𝑥𝑥6⟩𝑉𝛴𝑈6  (4) 
 
 

Оскільки ⟨x𝑥6⟩ = I, оскільки джерела сигналів є незалежними та V6 =

V"#, то спостимо рівняння до такого вигляду:  

 

⟨𝑏𝑏6⟩ = 𝑈𝛴(𝑈6                                               (5) 

 

Варто зазначити, що дивлячись на рівняння вище, що значення 

коваріації не залежить від значення V. Це рівняння можна перетворити до 

такого вигляду:  

 

⟨𝑥𝑥6⟩ = 𝐸𝐷𝐸6                                                (6) 

 

Де D це діагональна матриця власних значень (подробиці у додатку). 

Власні вектори коваріаційної матриці утворюють ортонормований базис, 
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що означає, що Е – ортогональна матриця. Використовуючи позначення 

рівняння (3) отримаємо.  

 

⟨𝑥𝑥6⟩ = 𝐸𝐷𝐸6                                                (7) 

 

D та E – власні значення та власні числа коваріаційної матриці вхідних 

даних х. 

Виразимо тепер матрицю D із попередньої рівності 

 

⟨𝑥𝑥6⟩ = 𝐸𝐷𝐸6

𝐸6⟨𝑥𝑥6⟩𝐸 = 𝐷
⟨𝐸6𝑥𝑥6𝐸⟩ = 𝐷

⟨(𝐸6𝑥)(𝐸6𝑥)6⟩ = 𝐷

 

де D – діагональна матриця власних значень.  

Друга операція нормалізує дисперсію за допомогою множення на 

матрицю D"
!
". Отже в сукупності ми отримали операцію відбілювання:  

 

𝑏7 = C𝐷"
!
"𝐸6D 𝑥                                              (8) 

 

де 𝑏7 це значення вхідних даних, отже: ⟨𝑏7𝑏76 ⟩ = 𝐼. Отже все, що 

залишається знайти це обертальну матрицю V.  

 

Статистична незалежність 

Основною задачею методу незалежних компонент є знаходження 

матриці лінійного перетворення W, що відновить наші незалежні джерела 

так, щоб вони були максимально незалежними. Зараз ми маємо: 

 

𝑥F = 𝑉𝑏7                                                 (9) 
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Статистична незалежність – міра незалежності між випадковими 

змінними. Якщо дві події: а та b є незалежними, тоді 𝑃(𝑎, 𝑏) = 𝑃(𝑎)𝑃(𝑏) – 

добуток імовірностей цих подій.  

В контексті АНК, ми вважаємо, що всі джерела звуку є статистично 

незалежними:  

𝑃(𝑥) = ∏𝑃(𝑥.) 

 

Далі нам потрібно використати поняття статистичної інформації, для 

того щоб визначити функцію, яку ми будемо мінімізувати для знаходження 

максимально незалежних сигналів. Спільна інформація вимірює спільну 

складову двох випадкових величин, Мульти-інформація визначає 

статистичну залежнсіть між багатьма змінними:  

𝐼(𝑥F) = ∫ 𝑃(𝑥F)𝑙𝑜𝑔(	
8(,:)

∏  # 8(,:#)
𝑑𝑥F                                 (10) 

Цей вираз приймає значення нуль лише якщо змінні є статистично 

незалежними. Приклад: якщо 𝑃(𝑥F) = ∏  . 𝑃(𝑥F.), тоді log	(1) = 0 і 𝐼(𝑥F) = 0. 

Мульти-інформація є функією ентропії 𝐻[⋅] розподілу. Ентропія 

𝐻[𝑥F] = −𝑃(𝑥F)𝑙𝑜𝑔( ∫ 𝑃(𝑥F) 𝑑𝑥F 

є мірою невизначеності розподілу 𝑃(𝐲). Мультиінформація – це 

різниця між сумою ентропій розподілів та ентропією спільного розподілу. 

Тому мультиінформація приймає такий вигляд. 

𝐼(�̂�) = ∑  . 𝐻[(𝑉𝑏7).] − 𝐻[𝑉𝑏7]
= ∑  . 𝐻[(𝑉𝑏7).] − (𝐻[𝑏7] + 𝑙𝑜𝑔(	 |𝑉|)

                 (11) 

Де (𝑉𝑥7). це і-й елемент вихідного сигналу. Модуль обертальної 

матриці дорівнює одному, отже останній вираз є нульовим. 𝑙𝑜𝑔(	 |𝑉| = 0, 

отримаємо:  

𝐼(𝑥F) =&  
.

𝐻[(𝑉𝑏7).] − 𝐻[𝑉𝑏7] 
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Отже все зводиться до того щоб знайти:  

𝑉 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
>

& 
.

𝐻[(𝑉𝑏7).] 

Для знаходження такої матриці V буде використовуватися чисельний 

метод Ньютона для знаходження нуля функції. 

Спочатку ми випадковим чином заповнюємо матрицю W, а далі 

досягаємо збіжність оновлюючи значення W так щоб добуток матриці на 

кроці р та транспонованої матриці на кроці р+1 була майже рівна одиниці, 

тобто матриця  майже не змінюється. Крім цього буде використана 

апроксимація значення ентропії, для того, щоб знайти вигляд матриці W на 

кожній ітерації: 

 

w? =
1
𝑛
&  
$

.%&

Xobj(𝑉@b) −
1
𝑛
&  
$

.%&

dObj(V@b)W 

 

Саме таким чином буде перераховуватися матриця на кожному кроці. 

За об’єктні функції обрано:  

Обгрунтування такої апроксимації можна знайти у джерелі[6]. 

  

Програмна реалізація 
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Експериментальна частина 

Для простішого аналізу я не буду безпосередньо записувати сигнали, 

натомість взявши два різних сигнали я самостійно їх з’єднаю а тоді за 
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допомогою АНК розділивши їх порівняємо отриманий результат з тим, що 

ми мали на вході. 

Беремо два звукових сигнали:  

• голос людини  

• музики  

Взявши 10 секунд кожного з аудіофайлів зобразимо кожен із сигналів 

у вигляді хвильових форм 

 

Музика: 

 
 

Голос людини: 

 
 

Далі здійснюємо нормалізацію, для того щоб сигнали були приблизно 

однакової гучності.  
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Змішавши сигнали отримаємо наступні хвильові форми 

Мікс 1: 

 
Мікс 2: 

 
 

Прогнавши зміксовані сигнали через АНК отримаємо.  

(отримані аудіофайли можна прослухати)  

Вихідний сигнал 1: 

 
Вихідний сигнал 2 
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Порівняємо початкові сигнали та вихідні  

Голос:

 
Зелений – початковий сигнал, червоний – отриманий сигнал. Зелена 

лінія більш тонка, щоб було легше візуально зрозуміти відмінності у 

сигналі. Якщо порівнювати на слух, то отриманий сигнал звучить більш 

перегружено, на фоні присутній невеликий шум від другого джерела.  
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Музика 

 
 Жовтий – початковий сигнал, фіолетовий – отриманий сигнал. Цей 

сигнал отримано без додаткових шумів, що і видно з візуалізації 

Висновок 

У процесі роботи було отримано програмний продукт, що розв’язує 

«Проблему коктейльної вечірки» за допомогою аналізу незалежних 

компонентів. Даний метод є класичним для розв’язання даної задачі, 

теоретична база, даного методу використовується і в інших методах. В 

подальшому можна покращити цей метод з допомогою використання 

методів обробки звуку, що схожі за своїм механізмом з тим як це 

відбувається у слуховій системі людини. 
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Додаток 

1. Обернена ортогональна матриця є транспонованою матрицею.  

Нехай A це ортогональна матриця 𝑚 × 𝑛 де аi є i-ою вектор колонкою.  

𝑖𝑗3A- елементи 𝐀6𝐀  

(𝐀6𝐀).' = 𝐚𝐢6𝐚𝐣 = }1				 if 	𝑖 = 𝑗
0				 else 

 

Звідси слідує, оскільки 𝐀6𝐀 = 𝐈, то отримуємо 𝐀"# = 𝐀6 

 

2. Симетрична матриця діагоналізується за допомогою матриці 

ортонормованих ортогональних власних векторів.  

Нехай A – квадратна матриця 𝑛 × 𝑛, її власні вектори {𝐞𝟏, 𝐞𝟐, … , 𝐞𝐧}. 

Нехай 𝐄 = [𝐞𝟏				𝐞𝟐 				…				𝐞𝐧]. Ця теорема зазначає, що існує діагональна 

матриця D такої, що 𝐀 = 𝐄𝐃𝐄6 

Покажимо, що 𝐀𝐄 = 𝐄𝐃. Тепер окремо подивимося на ліву та праву 

частину рівняння.  

𝐀𝐄 = [𝐀𝐞# 𝐀𝐞( … 𝐀𝐞𝐧]
𝐄𝐃 = [𝜆#𝐞#𝜆(𝐞(… . 𝜆$𝐞𝐧]

 

Якщо 𝐀𝐄 = 𝐄𝐃. Тоді 𝐀𝐞𝐢 = 𝜆.𝐞𝐢 для всіх i. Це рівняння визначає 

рівняння власних значень. Звідси слідує, що 𝐀𝐄 = 𝐄𝐃. Завдяки невеликому 

перегрупуванню отримаємо 𝐀 = 𝐄𝐃𝐄"# 

 

Тепер покажемо, що симетрична матриця завжди має ортогональні 

власні вектори. Для симетричної матриці нехай 𝜆# і 𝜆( будуть єдиними 

власними числами для власних векторів 𝐞𝟏 і 𝐞𝟐  
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𝜆#𝐞𝟏 ⋅ 𝐞𝟐 = (𝝀#𝐞𝟏)6𝐞𝟐
= (𝐀𝐞𝟏)6𝐞𝟐
= 𝐞𝟏6𝐀6𝐞𝟐
= 𝐞𝟏6𝐀𝐞𝟐
= 𝐞𝟏6(𝜆(𝐞𝟐)

𝜆#𝐞𝟏 ⋅ 𝐞𝟐 = 𝜆(𝐞𝟏 ⋅ 𝐞𝟐

 

З останнього відношення можемо отримати (𝜆# − 𝜆()𝐞# ⋅ 𝐞( = 0 

Враховуючи, що власні числа є унікальними, то має бути випадок, коли 

𝐞# ⋅ 𝐞( = 0. Звідси слідує, що власні вектори симетричної матриці є 

ортогональними. Повернемося до того, що A це симетрична матриця. З 

другої частини, ми знаємо, що власні вектори А будуть ортонормованими. 

Це означає, що E є ортогональною матрицею з теореми 1, 𝐄6 = 𝐄"# і ми 

можемо переписати отриманий результат. 

𝐀 = 𝐄𝐃𝐄6 

Отже, симетрична матриця є діагональною матрицею власних 

векторів.  
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