
 KHỬ TIẾNG VANG ÂM THANH TỰ ĐỘNG 

 

 
 
Trong các phòng hội nghị, vì môi trường tán xạ truyền âm làm cho người nghe 

nhận được nhiều tiếng vang. Để nâng cao chất lượng cho thính giả phải có các 

phương pháp triệt khử các tiếng vang này. Bài báo này trình bày một phương 

pháp hiện đang được các ký sư đưa vào thực tiễn. 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP 

Hai mươi năm qua, rất nhiều nhà nghiên cứu 
quan tâm đến vấn đề khử tiếng vang âm 
thanh. Đây là một vấn đề có tầm thực tiễn 
quan trọng, chẳng hạn khử tiếng vang trong 
các phòng hội nghị hoặc cho những người sử 
dụng điện thoại di động trong các xe hơi mà 
không cần phải dùng đến tay (hand free 
telephone).  
Thông thường, lúc một tín hiệu chứa đựng 
thông tin được phát đi, ở đầu nhận ngoài 
phần tạp âm do bộ nhận phát sinh, ta còn 
nhận được rất nhiều tiếng vang từ tín hiệu 
này tạo ra do tính tán sắc của môi trường 
truyền âm. 
Hệ thống số xử lí âm thanh thông thường 
phải lấy mẫu khoảng 8000 mẫu mỗi giây. Do 
đó, lúc độ trễ do hiện tượng tán sắc tạo ra khá 
lớn thì mô hình kênh truyền của môi trường 
truyền âm thanh là một tổ hợp tuyến tính của 
rất nhiều hệ số tương ứng với rất nhiều độ trễ 
khác nhau, trên tín hiệu được phát đi.  
 

 

Hình 1. Hệ thống truyền âm thanh trong 
phòng hội nghị  

Tín hiệu của người phát ngôn vào micro được 
phát ra từ loa (xem hình 1). Âm thanh phát đi 
do môi trường của phòng hội nghị sẽ được 
vang dội theo nhiều chiều hướng khác nhau. 
Những tiếng vang này lại đập vào micro tạo 
thành một tín hiệu gồm thành phần chính và 
rất nhiều tiếng vang khác nhau. Tại đầu nhận 
của micro, mỗi tiếng vang được đặc trưng 
hoá bởi độ suy giảm và độ trễ. Ngoài ra, bản 
thân của micro nếu chất lượng không tốt 
cũng gây nên một loại tập âm được gọi là tạp 
âm trắng hoặc tạp âm nhiệt. Như thế, nếu tín 
hiệu phát đi là x(t) thì ở đầu ra của micro, tín 
hiệu r(t) sẽ có dạng: 
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Vai trò của hệ thống khử tiếng vang là từ r(t) 
phải tái tạo lại cho được s(t). Về mặt thực tế, 
lúc tái tạo s(t), ta chấp nhận một độ trễ và 
một độ suy giảm nào đó. Ngoài ra, cũng phải 
chấp nhận một tín hiệu giao thoa nào đó do 
không loại được toàn bộ nhiễu và tiếng vang, 
miễn là tín hiệu giao thoa này nhỏ hơn nhiễu 
tín hiệu ta muốn tái tạo. Vấn đề khó khăn về 
mặt toán học cũng như về mặt thiết bị là số 
tiếng vang M khá lớn (có thể lên đến vài 
nghìn). Những thuật toán cổ điển đề nghị 
dùng một bộ lọc nhiều hệ số và các hệ số này 
được điều chỉnh theo một số phương pháp 
mang tên tự thích nghi. Cấu trúc này thường 
được gọi là cấu trúc xử lý toàn băng. Các 
phương pháp này có thể sử dụng để giải 
quyết vấn đề khử tiếng vang và lọc nhiễu âm 
học. Tuy nhiên khối lượng tính toán tương 
ứng là rất lớn cho nên không thể áp dụng vào 
thời gian thực được. Để giải quyết vấn đề 
này, muốn rút gọn thời gian xử lí để thực 
hiện trên thời gian thực thì ta phải tìm cách 
song song hoá cấu trúc (xem hình 2); có 
nghĩa là thay thế phương pháp xử lí hàng 
nghìn hệ số lần lượt, thì ta xử lí một loạt 
nhiều hệ số cùng một lúc. Đây là khái niệm 
cơ bản của phương pháp xử lí song song. Về 
mặt thực tiễn, để thực hiện phương pháp này 
ta phải dùng đến khái niệm xử lí theo băng 
con, tức là đúng ra phải xử lí lần lượt chẳng 
hạn một bộ lọc gồm 1000 hệ số, thì ta xử lý 
cùng một lúc 20 bộ lọc mà mỗi bộ lọc chỉ 
chứa 50 hệ số.    

 

Hình 2. Minh hoạ phương pháp xử lí theo 
băng con 

II. XỬ LÝ TỰ THÍCH NGHI THEO 
BĂNG CON 

Để loại bỏ tiếng vang và nhiễu, người ta dùng 
một bộ lọc với đầu vào là tín hiệu r(t). Bộ lọc 
phải được chọn thế nào để đầu ra cho ta tín 
hiệu xấp xỉ tốt nhất của tín hiệu s(t) (với một 
độ suy giảm và một độ trễ nào đó). Bởi vì các 
đặc trưng của môi trường ngẫu nhiên khó biết 
trước được cho nên không thể nào xây dựng 
được từ trước bộ lọc này.  
Tuy nhiên, các hệ số của bộ lọc này có thể 
được điều chỉnh một cách tự động phụ thuộc 
vào chất lượng và tình huống cũng như môi 
trường hoạt động của hệ thống. Phương pháp 
điều chỉnh tự động các hệ số này được gọi là 
phương pháp tự thích nghi. 
Như đã nói ở trên, môi trường truyền âm 
thanh trong các phòng hội nghị hay trong 
không gian kín như ôtô thì kênh truyền 
thường được mô phỏng bởi một hệ thống 
chứa hàng nghìn hệ số. Để có thể xây dựng 
một hệ thống theo thời gian thực ta phải dùng 
cách xử lí song song như đã được đề cập ở 
trên. 
Chúng ta sẽ nhìn cụ thể hơn vào khía cạnh 
này như sau: Giả sử ta có N hệ số cần được 
xử lý với M dải, mỗi dải là một bộ lọc chứa 
N/M hệ số. Như vậy ta dễ dàng có liên hệ 
sau: 



 
Có thể dễ dàng thấy độ phức tạp của băng 
con có thể được giảm theo một hệ số là số 
băng con. 
Nếu đưa vào những tính toán cụ thể để so 
sánh về độ phức tạp thì phương pháp xử lý tự 
thích nghi băng con sẽ tiết kiệm được tới 
60% mà vẫn đảm bảo chất lượng. 
Cấu trúc của hệ thống được mô tả trong hình 
3, ở đó các bộ lọc thích nghi được thực thi 
một cách độc lập trên các băng con.  

 

Hình 3. Ứng dụng của AEC băng con 

Trong bài báo này, các kết quả thu được 
tương ứng với các hệ thống xử lí tự thích 
nghi băng con khác nhau là M = 2, 4, 8. RLS 
(Recursive Least Square) và LMS (Least 
Mean Square) là các phương pháp giúp ta 
điều chỉnh các hệ số của các băng con thế 
nào để sai số tái tạo nhỏ nhất. Thông thường 
phương pháp LMS được ưa chuộng hơn vì độ 
phức tạp thấp hơn. 
Cũng nhìn trên hình 3 minh hoạ về dàn lọc M 
kênh, lưu ý rằng với mỗi bộ lọc thích nghi thì 
ei (i =1,2,..M) là lỗi ước lượng trên mỗi bộ 
lọc thích nghi băng con sẽ được dùng để điều 
khiển từng bộ lọc thích nghi này. Trên thực 
tế, có nhiều cách để điều chỉnh vận tốc hội tụ 
của các bộ lọc thích nghi, trong đó có cách là 
điều khiển bằng tín hiệu tổng hợp của các ei 
này. 

Trong chương trình thử nghiệm này, dàn lọc 
phân tích và tổng hợp 8 băng con được sử 
dụng. Kết quả thực thi được trình bày trên 
hình 4 với 1 tín hiệu và 2 tiếng vang đã được 
ghi âm từ micro. Tất nhiên rằng cấu trúc này 
có thể mở rộng cho bất kỳ các thông số nào 
mà người sử dụng mong muốn. Tuy nhiên, 
do hạn chế về cấu hình máy của tác giả nên 
lựa chọn 8 băng là phù hợp. Kết quả trình 
bày trên hình 4 tương ứng với các tín hiệu 
gốc, tín hiệu bị nhiễu tiếng vang và tín hiệu 
sau khi khử tiếng vang. Rất dễ nhận thấy 
rằng tín hiệu bị nhiễu tiếng vang bị sai khác 
rất nhiều so với tín hiệu gốc và có thể cảm 
nhận rõ rang khi nghe trực tiếp. Nhờ sử dụng 
tự thích nghi theo băng con mà tín hiệu khôi 
phục rất tốt tuy rằng chúng ta phải chấp nhận 
một khoảng trễ nhất định. 

 

Hình 4.  Kết quả khử tiếng vang dùng cấu 
trúc 8 băng con tự thích nghi với 2 tiếng vang 

Chúng ta thấy ngay rằng với độ phức tạp ít 
hơn, ta có thể thực hiện thí nghiệm nhiều 
tiếng vang hơn so với trường hợp cấu trúc 
toàn băng. Kết quả  thu được cho thấy xử lí 
tự thích nghi theo băng con thích hợp hơn rất 
nhiều cho những tình huống mà tiếng vang là 
nguồn nhiễu chính mà bộ xử lý phải trực 
diện. 
 



III. KẾT LUẬN 

Bài báo này trình bày một cấu trúc khử tiếng 
vang âm thanh. Những kết quả thực nghiệm 
cho thấy chất lượng của cấu trúc này khá tốt; 
và với thời gian tính toán rút gọn ta thấy cấu 
trúc này có thể được thiết kế để đưa vào 
những áp dụng trong đó các tín hiệu phải 
được xử lý theo thời gian thực. Hai áp dụng 
quan trọng như đã gợi ý là khử tiếng vang âm 
thanh trong các phòng hội nghị lớn, và nghe 
điện thoại di động trong ôtô mà không cần 
phải dùng tay cầm điện thoại để đưa ống 
nghe đến tận tai. Đây là hai ứng dụng thực 
tiễn quan trọng mà cấu trúc này sẽ đóng vai 
trò thiết yếu. Chắc chắn hai ứng dụng này sẽ 
xuất hiện trong thị trường tiêu dùng trong 
một tương lai rất gần đây. 
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