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Izvleček
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Sistem akustične detekcije brezpilotnih letalnikov

Matej Papež

Ključne besede:
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lokalizacija vira hrupa
klasifikacija hrupa
uspešnost prepoznave
meritve

Uporaba brezpilotnih letalnikov v zle namene stalno narašča. Razvili smo metodo, ki s
pomočjo akustične analize signalov prepozna brezpilotni letalnik. Zasnovali smo merilno
progo, ki je sposobna določiti elevacijo vira hrupa na osnovi uporabe mikrofonske antene,
ter tudi obdelave psihoakustičnih značilk zvoka. Končna rešitev lokalizira in klasificira
trenutno dominanten vir hrupa v okolici na podlagi primerjave vektorjev značilk v bazi
znanih virov hrupa. Med izvajanjem eksperimenta smo preverjali na kakšni razdalji smo
sposobni zaznati brezpilotnik, s kolikšno natančnostjo prepoznamo smer vira hrupa, ter
kako uspešni smo pri sami prepoznavi vira hrupa. Vse meritve smo izvajali tako v gluhi
komori, kot v realnem okolju. Ugotovili smo, da je detekcija brezpilotnika s prvim
prototipnim sistemom lahko uspešna, vse pa je odvisno od količine hrupa okolice.
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Abstract
UDC 534:623.746-519(043.2)
No.: MAG II/383

Drone detection using Audio Analysis
Matej Papež
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drones
psychoacoustic
elevation of the source of noise
sound classification
sound recognition performance
measurement

Drones used for illegal purposes is a growing problem. The goal of the thesis is to create a
drone detector, which can detect drones using audio analysis. We have designed a
measuring line that is capable of determining the elevation of the source of noise based on
the use of a microphone antenna, as well as the treatment of psychoacoustic sound
characteristic. The final solution localizes and classifies the currently dominant source of
noise in the surroundings based on a comparison of character vectors in the base of known
noise sources. During the experiment, we checked on the distance from which we were
able to detect a drone, how precisely we can recognize the direction of the source of noise,
and how successful we are in identifying the source of a noise. All measurements were
performed both in the deaf chamber and in the real environment. We found that the
detection of a drone with the first prototype system can be successful, and everything
depends on the amount of ambient noise.
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1. Uvod
1.1. Ozadje problema
Zagotavljanje varnosti je v današnjem času ena izmed najbolj perečih tem na svetu.
Razmah informacijske tehnologije nas čedalje bolj razgalja in posega v privatno življenje
slehernega posameznika. Masovno zbiranje podatkov iz zraka še nikoli v zgodovini
človeštva ni bilo tako enostavno in poceni. Posegi brezpilotnih letalnikov v našo zasebnost
bodo ob nekontrolirani uporabi kaj kmalu postali naš vsakdanjik.
Zvočna zaznavala nam omogočajo, da na enostaven način zajamemo hrup v neposredni
okolici. S pomočjo programske opreme lahko tako zajet zvok obdelamo z najrazličnejšimi
filtri in ga ovrednotimo z različnimi cenilkami zvoka. Primerjava različnih zvočnih
signalov se že dolga leta uporablja pri končni kontroli delovanja različnih sestavnih delov
strojev in za spremljanje različnih procesov kot sta kavitacija in varjenje. S pomočjo
akustične kamere lahko naprimer hitro ugotovimo kateri deli stroja so okvarjeni ter tako
zmanjšamo stroške popravila stroja. Človek avtomatsko prepoznava in klasificira zvočne
dogodke. Z razvojem digitalne obdelave signalov se razvija tudi avtomatska prepoznava
zvočnih dogodkov, ki temelji na različnih cenilkah zvočnih signalov. Avtomatsko
prepoznavo zvoka lahko izkoristimo tudi za zagotavljanje varnosti na določenem izbranem
območju. S primerjanjem zvočnih cenilk različnih zvočnih dogodkov iz različnih virov
hrupa v naši neposredni okolici, lahko hitro ugotovimo ali se v naši okolici nahaja
nezaželen vir hrupa.
V delu je predstavljeno delovanje brezpilotnih letalnikov, njihova uporabnost in
potencialna nevarnost za ljudi in okolico. V delu so podane definicije psihoakustičnih
cenilk zvoka, ki sestavljajo osnovno bazo podatkov za kasnejše eksperimentalno delo. V
eksperimentalnem delu je podan razvoj zasnove eksperimentalne proge za zajem zvočnega
signala ter programska koda za lokalizacijo vira hrupa ter izračun psihoakustičnih cenilk
zvoka. V nadaljevanju so prikazani posamezni rezultati uspešnosti prepoznave različnih
zvočnih virov v laboratorijskem in realnem okolju glede na vrednost k klasifikacijskega
algoritma kNN.
1

Uvod

1.2. Cilji
Razviti želimo sistem za detekcijo brezpilotnih letalnikov s pomočjo zvoka. Raziskali
bomo možnost nadgradnje akustične zaznave brezpilotnika na osnovi signala iz enega
mikrofona z uporabo mikrofonske antene in algoritma za določevanje smeri letalnika kot
vira zvoka. Mikrofonsko anteno z algoritmom za izračun zvočnega žarka bomo prilagodili
zaznavanju elevacije zvočnega žarka glede na horizontalno ravnino, ki pa bo neodvisna od
smeri zvočnega vira. Pri zaznavanju in identifikaciji brezpilotnika bomo združili dva
neodvisna pristopa obdelave akustičnih signalov. To sta neposredna analiza
psihoakustičnih značilk zvoka, trenutno dominantnega vira zvoka, iz signala enega
mikrofona in izračun zvočnega žarka iz simultano vzorčenih signalov osmih mikrofonov
za namen določanja smeri trenutno dominantnega vira hrupa. Iz trenutno dominantnega
zvočnega dogodka bomo izluščili vrednosti psihoakustičnih značilk, nato pa bomo zvočni
dogodek klasificirali s pomočjo kNN algoritma, glede na vektorje značilk različnih zvočnih
dogodkov shranjenih v naši bazi podatkov. Poleg psihoakustičnih značilk zvoka bomo v
vektor značilk zvočnega dogodka dodali tudi elevacijo vira hrupa.

2

2. Teoretične osnove in pregled literature
V tem poglavju bodo predstavljene splošne značilnosti izvorov zvoka brezpilotnih
letalnikov, osnovni princip določanja smeri zvočnega vira z metodo seštevanja zakasnjenih
signalov iz mikrofonske antene, psihoakustične cenilke zvoka ter algoritem kNN za
klasifikacijo podatkov.

2.1. Predstavitev brezpilotnih letalnikov
Brezpilotni letalniki oz. brezpilotni sistemi [1] bodo v bližnji prihodnosti zagotovo
korenito spremenili svet okoli nas. V mislih nimamo vojaških brezpilotnih letalnikov, ki
najpogosteje služijo kot podporni element kopenskemu manevru, ampak manjše
brezpilotne letalnike do mase nekaj deset kilogramov. Glavni element vseh brezpilotnih
letalnikov je en ali več rotorjev, ki skrbijo za vzgon naprave. Najbolj množično se
proizvajajo v načinu s štirimi rotorji (ang. quadcopter). Brezpilotniki so najrazličnejših
oblik in dimenzij, saj so projektirani za različno opravljanje del. Že sama hitrost letenja,
čas avtonomnosti, velikost lopatic, operativni radij itd. nam dosti povedo o samem
brezpilotniku. V Preglednici 2.1 so predstavljene različne lastnosti brezpilotnikov, njihove
največje vrednosti in proizvajalec dotičnega modela.
Preglednica 2.1: Lastnosti komercialno dostopnih brezpilotnikov.

Lastnost
Doseg
Hitrost
Nosilnost
Čas letenja
Nadmorska višina
Vodenje
Najmanjša velikost
Največja velikost

Trenutni maksimum
50 km
171 km/h
15 kg
4h
6000 m
GPS, radijski signal
6 cm
1,4 m

Podjetje
Microdrones
Flytrex
Scan-Copter
Hycopter
DJI
DJI
Zano
Gryphon Dynamics
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Iz preglednice lahko kaj hitro ugotovimo, da gre za velik razmah med skrajnimi točkami
zmogljivosti posameznih brezpilotnikov, kar opazimo tudi na Sliki 2.1.

Slika 2.1: Primerjava različnih brezpilotnikov.

Nabor funkcij, ki so jih zmožni opraviti brezpilotniki se eksponentno povečuje iz dneva v
dan. Naraščajoče povpraševanje in posledično padajoča cena brezpilotnikov neizogibno
vodijo v njihovo množično uporabo. Brezpilotniki bodo zagotovo v marsikaterem sektorju
poskrbeli za pravo revolucijo in spremenili tako potek dela kot tudi poslovni model.
Njihova uporaba se iz dneva v dan povečuje v kmetijstvu, turizmu, novinarstvu, geodeziji,
vojaški industriji, gradbeništvu, službah za dostavo in še bi lahko naštevali. Teoretično so
možnosti njihove uporabe brezmejne.
Čeprav mnogi vidijo v brezpilotnikih samo prednosti, pa je na drugi strani nemalo takih, ki
močno dvomijo v njihovo neškodljivost. Ne moremo namreč mimo dejstva, da so
brezpilotniki že za nekaj sto evrov lahko opremljeni z visokoločljivostno kamero in s
pritiskom na gumb poslani na katerokoli lokacijo v radiju nekaj kilometrov. Če so nam do
sedaj varnostni sistemi in fizične pregrade omogočale zasebnost in varovanje našega
imetja, je tega sedaj dokončno konec. Izkušen upravljalec brezpilotnika lahko brez
najmanjšega problema posname fotografije visoke ločljivosti z višine nekaj deset metrov in
tako brezkompromisno poseže v intimo posamenika. Najbolj zastrašujoče pri vsem tem pa
je dejstvo, da se takega početja ne da enostavno opaziti, kot je razvidno na Sliki 2.2.

Slika 2.2: Problem varovanja območij iz zraka. Povzeto po ref. [2].
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S prihodom nano tehnologij in množične uporabe lahkih materialov, kot so karbonska
vlakna, grafen ipd. so se velikosti brezpilotnikov ekstremno zmanjšale. Danes najmanjši,
komercialno dostopen brezpilotnik meri le 6 cm. Kar na dlani se nam ponujajo vprašanja o
varovanju osnovnih človekov pravic, predvsem pravice do informacijske zasebnosti.
Združene države Amerike oziroma njihov regulator zračnega prostora Ameriška zvezna
uprava za letalski promet FAA (ang. Federal Aviation Administration) že pospešeno
pripravlja zakonodajo, ki bo predstavljala temelje na področju uporabe brezpilotnikov na
ozemlju ZDA. Priljubljenost brezpilotnikov med državljani ZDA narašča eksponentno.
Napovedi Ameriške zvezne uprave za letalski promet iz leta 2010, so napovedovale, da bo
do leta 2020 v ZDA 15.000 brezpilotnikov. Te napovedi pa so se izkazale za popolnoma
zgrešene, saj se toliko brezpilotnikov danes v ZDA proda na mesečni ravni. Vsi, tudi
največji proizvajalci brezpilotnikov na svetu se namreč zavedajo dejstva, da tako
brezbrižna množična uporaba enostavno ne omogoča več varnega življenja slehernega
posameznika.
Policija po vsem svetu že preiskuje številne hude kršitve, povzročene s strani
brezpilotnikov, kot so na primer: nedovoljeno slikanje privatnih zemljišč, dostavljanje
prepovedanih drog v zapore, neavtoriziranih preletov nad letališčem in posledično zaprtje
pristajalne steze, vdor na nogometni stadion in provociranje velike množice ljudi. Taka
dejanja nedvomno predstavljajo grožnjo za večje število ljudi, saj lahko neprofesionalna
uporaba brezpilotnika kaj hitro privede do nesreče velikih razsežnosti. Možnost
terorističnega napada je le ena izmed njih. Veliko bolj verjetno pa je, da bo prišlo do
množičnega industrijskega vohunjenja, saj ta predstavlja neizmerno večje finančne učinke
za podjetje ali posameznika.
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2.2. Predstavitev dosedanjih sistemov za detekcijo
brezpilotnikov
Že na začetku je potrebno povedati, da je industrija varovanja ljudi in okolja pred
brezpilotniki šele v povojih. Prve komercialne sisteme za zaščito pred brezpilotniki je bilo
moč kupiti šele leta 2014. Podjetje DroneShield iz Združenih držav Amerike je eden izmed
pionirjev na tem področju in tudi lastnik patenta [3]. Njihov produkt temelji na naslednjem
principu:
sprejem zvočnega signala preko mikrofona
snemanje signala preko zvočne kartice in pretvorba v digitalni signal
procesiranje signala iz časovnega v frekvenčni spekter
primerjanje širokopasovnega frekvenčnega spektra z značilnim frekvenčnim
spektrom brezpilotnega letalnika v bazi podatkov
pogojno alarmiranje, če frekvenčni spekter neznanega vira hrupa ustreza
frekvenčnemu spektru brezpilotnega letalnika v bazi podatkov
V javnosti se je njihovo ime največkrat pojavljalo z nadzorom bostonskega maratona leto
dni po terorističnem napadu v katerem so umrli trije ljudje, 264 pa je bilo ranjenih.

Slika 2.3: Detektor brezpilotnikov podjetja Droneshield [4].

Njihov največji konkurent je leta 2014 ustanovljeno nemško podjetje Dedrone. Aprila 2015
je podjetje prejelo 2,7 mio € investicijskega denarja s strani sklada tveganega kapitala za
razvoj in trženje svojega produkta.
Podjetje Dedrone ima v svojem naboru že kar nekaj različnih produktov, ki vsak pokriva
določen segment varovanja. Razpolagajo z:
Radarsko detekcijo
o 360° skeniranje prostora
o sistem preko analize slik zaznava premikajoče predmete v zraku
o sistem je sposoben lokalizirati predmet na 1° natančno na razdalji 1 km
6
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-

-

Akustični senzor
o Zaznava vire hrupa na razdalji med 50-80 m
o Deluje na principu prepoznave podobnosti frekvenčnega spektra vira
hrupa
Optični senzor:
o S pomočjo infrardeče svetlobe zaznava leteče predmete tudi ponoči
o Deluje na principu analize slik
Radio-frekvenčni seznor
o Analizira radio-frekvenčne signale v okolici
o Signale primerja s signali v bazi podatkov
o Bazo vzpostavljajo skupaj s pomočjo proizvajalcev brezpilotnih
letalnikov

Njihov produkt, ki vsebuje vse senzorje prikazuje Slika 2.4.

Slika 2.4: Detektor brezpilotnikov podjetja Dedrone GmbH [5].

Oba proizvajalca uporabljata različne sisteme za detekcijo brezpilotnikov. S tem lahko
zagotovita večjo verjetnost prepoznave in posledično večjo varnost. Seveda je po svetu kar
nekaj posameznikov, ki so poizkusili izdelati svoj detektor brezpilotnih letalnikov. Bolj kot
na sam fizičen produkt so se usmerjali na teoretične možnosti akustične detekcije
brezpilotnih letalnikov. Švedska študenta Louise Hauzenberger in Emma Holmberg
Ohlsson v svojem magistrskem delu [6] preučujeta katere karakteristike zvoka bi bilo
smiselno primerjati med seboj za uspešno detekcijo. Osredotočila sta se predvsem na
opazovanje frekvenčnega spektra zvočnega signala na podlagi cenilk, ki se večinoma
uporabljajo pri zvočni analizi avtomobilskih motorjev [7], cenilko zvoka ZCR (ang. Zero
Crossing Rate) in spekter zvočne moči pri različnih frekvencah. Njune ugotovitve so, da je
detekcija možna, vendar bi za boljšo zanesljivost nujno potrebovala še ostale možne
senzorje. Noben izmed njiju pa ni uporabil akustičnega principa na podlagi cenilk zvoka.
Naša naloga je torej preveriti možnost akustične detekcije brezpilotnih letalnikov na
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podlagi primerjanja vrednosti različnih psihoakustičnih zvočnih cenilk in detekcije
elevacije zvočnega vira.

2.3. Izvor zvoka
Zvok ali zvočno valovanje je pojav, ki nastane pri mehanskem nihanju materialnih delcev
v nekem mediju, ki ima maso in elastičnost, v slišnem področju frekvenc. Taki mediji so:
plini, tekočine in toga telesa (v vakuumu zvok ne more nastajati in se tudi ne more širiti)
[8]. Zvok lahko enostavno opišemo kot spremembo zvočnega tlaka okoli ravnovesne lege.
Enota za merjenje zvočnega tlaka p je pascal (Pa).
Ravnovesno lego nam predstavlja atmosferski tlak 105 Pa. Glede na atmosferski tlak je
zvočni tlak zelo majhen. V psihoakustiki imamo opravka s spremembami tlaka od 2 ∙ 10!!
Pa, ki nam predstavlja prag slišnosti, pa vse do 20 Pa, ki predstavlja prag bolečine. Za lažje
razumevanje si oglejmo Sliko 2.5.

Slika 2.5: Diagram zvočnega tlaka.

Da bi lahko razumno operirali s tako velikim območjem zvočnega tlaka so vpeljali
logaritemsko merilo in ga poimenovali raven. Ker logaritem nima dimenzije so ravni
pripisali enoto Bel, njeni desetinski vrednosti pa decibel (dB). Raven zvočnega tlaka Lp in
zvočni tlak p sta povezana preko naslednje enačbe:

𝐿! = 10𝑙𝑜𝑔!"

𝑝!
𝑝
! = 20𝑙𝑜𝑔!" 𝑝 = 20 log 𝑝 + 94 𝑑𝐵
𝑝!
!

(2.1)

pri tem je p dejansko izmerjena vrednost RMS (ang. Root Mean Square) v Pa, p0 pa
referenčna vrednost 2 ∙ 10!! Pa. RMS vrednosti uporabljamo zato, ker bi bila vsota
sprememb zvočnega tlaka v pozitivni in negativni smeri, gledano na atmosferski tlak,
enaka nič in kot taka neuporabna za obdelavo. Dejanski zvočni tlak pRMS izračunamo s
pomočjo naslednje enačbe:
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!!"# !

!
!

!

!

!!!! ! !"

(2.2)

Glede na zvo$no valovanje poznamo ve$ vrst zvo$nega spektra. V na!em vsakdanu imamo
skoraj vedno opravka s kompleksnim zvo$nim valovanjem. Osnovna oblika zvoka je ton.
Ton predstavlja obliko ene same sinusoide. V frekven$nem spektru je ton prikazan
diskretno, z eno samo $rto. %e tonu dodamo !e ka!en vi!ji harmonik dobimo zven. Tudi
zven ima linijski spekter, vendar z ve$ frekvencami. Tako ton kot zven lahko ustvarimo le
v laboratorijskih razmerah. Hrup, ki ga sli!imo v vsakdanjem #ivljenju je skupek
neperiodi$nih zvo$nih valovanj z velikim !tevilom naklju$nih frekvenc in amplitud. Vsi
trije primeri na!tetih valovanj so prikazani na Sliki 2.6.

Slika 2.6: a) ton, b) zven, c) kompleksen hrup.

V$asih nas zanima koliko zvo$ne energije oddaja nek vir. Zvo$no intenzivnost I nam
definira kvocient med zvo$no mo$jo W in povr!ino S skozi katero se pretaka v enoti $asa.
Zvo$na energija se prena!a v obliki valov. Ker se valovi !irijo skozi celoten medij prihaja
do izgub na dolo$enih ovirah, ki mu stojijo na poti. Pri sferi$nem valovanju imamo
opravka z inverznim kvadratnim zakon intenzivnosti, po katerem se zni#uje raven zvo$ne
intenzivnosti LI za 6 dB s podvojitvijo razdalje. Spodnja ena$ba popisuje razmerje med
zvo$no intenzivnostjo ter zvo$no mo$jo:
!!

!
!
!
!!"#
!
!
!"
!
!!! !

(2.3)
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!
-kvadrat vrednosti RMS zvočnega tlaka na
kjer so W-zvočna moč, ki jo seva vir, 𝑝!"#
razdalji r, 𝜌𝑐-specifična akustična impedanca, ki znaša pri temperaturi okolice 𝑡!" = 20 ℃
in atmosferskem tlaku 𝑝!" = 1,013 ∙ 10! Pa, 412 𝑁 ∙ s/𝑚! .

Naše uho lahko sliši samo v določenem frekvenčnem pasu in sicer od 20 Hz do 20 kHz.
Neslišno polje - infra zvok se nahaja pod 20 Hz. Nad 20 kHz je območje ultra zvoka, ki je
prav tako za ljudi neslišen. Nasprotno imajo določene živali povsem drugačno slišno
območje. Človek lahko sliši zvok s spremembo zvočnega tlaka od 2 ∙ 10!! Pa do 20 Pa. Če
to pretvorimo v raven zvočnega tlaka dobimo območje od 0 do 120 dB.
Vendar to velja le pri frekvenci 1 kHz, pri ostalih frekvencah pa se meja slišnosti in meja
bolečine spreminjata. Frekvenčno območje spektra slišnega zvoka si lahko podrobneje
ogledamo na Sliki 2.7.

Slika 2.7: Frekvenčno območje spektra slišnega zvoka. Povzeto po ref. [9].

Zaradi različne ocene jakosti zvoka je bila vpeljana enota za subjektivno oceno jakosti
zvoka fon oz. son. Ker želimo izmerjene vrednosti z mikrofonom pretvoriti v vrednosti,
katere dejansko slišimo, smo uvedli tako imenovane frekvenčne krivulje uteženja oziroma
vrednotenja. A, B, C in D so krivulje s katerimi utežimo slab, srednje močan in zelo močan
zvok. Te krivulje kažejo odstopanje od izmerjene vrednosti in so vnesene v merilni
instrument kot faktor, ki od izmerjene vrednosti prišteje ali pa odšteje za določeno vrednost
po krivulji uravnoteženja.
V našem eksperimentu smo uporabili A uravnoteženo krivuljo, ki se največkrat uporablja
pri vrednotenju učinka hrupa na ljudi v naravnem okolju. Krivulje uravnoteženja so
predstavljene na Sliki 2.8.
Ali je to kar slišimo za nas zvok ali hrup je stvar vsakega posameznika. Dva človeka lahko
samo na podlagi svojega osebnega psihofizičnega stanja isti zvok ovrednotita kot moteč
oziroma ne moteč. Torej je naša percepcija zvoka predvsem subjektivne narave. Odvisna je
od našega psihofizičnega razpoloženja, kraja in časa v katerem se nahajamo. Hrup je
nezaželena oblika zvoka. Ni pa temu vedno tako. Če zaznamo pri motorju drugačen zvok
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od zvoka s katerim navadno obratuje, lahko hitro ugotovimo, da je z njim nekaj narobe. Ta
informacija je za nas zelo koristna, čeprav nam na prvi trenutek zvok ni ravno ugajal. V
industriji se pogostokrat izrablja tak princip, še posebej pri kontroli delovanja določenih
strojev ali njegovih komponent.

Slika 2.8: Krivulje vrednotenja ali uteženja. Povzeto po ref. [10].

2.4. Cenilke zvoka
Zaradi različne percepcije zvoka so v psihoakustiki vpeljali več različnih cenilk za oceno
istega zvočnega dogodka. Največkrat so v uporabi hrapavost (ang. Roughness), ostrina
(ang. Sharpness), glasnost (ang. Loudness), tonalnost (ang. Tonality) in stopnja fluktuacije
(ang. Fluctuation strength) [11]. Cenilke za zvočne signale temeljijo na subjektivni
percepciji in sposobnosti prepoznave zvokov. Znanje s področja psihoakustike se že dolgo
uporablja v raznih aplikacijah. Na primer, A-vrednotena krivulja je inverzna slika
izofonske krivulje za glasnost pri 40 fonih, ki se že desetletja uporablja za standardizirano
merjenje hrupa po vsem svetu [12]. Psihoakustične meritve so postale bolj pogoste v
zadnjih tridesetih letih, predvsem na področju ugotavljanja težav povezanih s hrupom. Prve
raziskave na tem področju sta opravila Zwicker [13, 14] in Fastl [13, 15, 16, 17]. Parametri
ki smo jih uporabili v naši raziskavi se pogosto uporabljajo tudi v avtomobilski industriji
[18, 19, 20] in v nekaterih drugih aplikacijah za oceno zvoka [21, 22, 23, 24]. Pri našem
eksperimentu smo uporabili zvočne cenilke zato, da smo zmanjšali količino informacij s
katerimi izvajamo identifikacijo zvočnega vira.
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2.4.1. Glasnost
Glasnost je verjetno najpomembnej!a psihoakusti$na zna$ilka za ocenjevanje zvoka.
Izkazalo se je, da je prav glasnost najpomembnej!i parameter pri prednostnih testih za
oblikovanje vozil [23].
Glasnost zvoka N je definirana tako, da dva ista tona povzro$ita enak ob$utek glasnosti v
u!esu neodvisno od frekvence signala. Pri tem upo!tevamo, da je ob$utljivost u!esa na
zvok logaritemsko odvisna od jakosti zvoka. Glastnost izra$unamo kot integral specifi$ne
glasnosti.

! ! ! !!!"
!!

!!"
!!

!"!!"#$

!

!!!"

!!! !

! ! !" !!!!!!!"#!

!
!!!"

!!!"

! ! !!!!!!

!"#
!
!"#$

(2.4)

(2.5)

, pri $emer so ETQ stopnja vzbujanja pri meji sli!nosti v dB, E0 vzbujanje v dB, ki ga
povzro$i zvo$na intenzivnost I0=10-12 W/m2 in E stopnja vzbujanja na kriti$ni pas z v dB
[13, 21, 25].
Primerjava glasnosti zvoka nas privede do natan$nej!ih rezultatov kot ocena jakosti zvoka.
Zato so tudi uvedli meritve ravni glasnosti, da bi lahko okategorizirali kateri koli zvok. Z
meritvami glasnosti se je prvi za$el ukvarjati Barkhausen, ki je tudi podal idejo ravni
glasnosti. Raven glasnosti nekega zvoka (ang. loudness level) je raven zvo$nega tlaka (ang.
Sound Preassure Level, SPL) tona s frekvenco 1 kHz ki je enako glasen kot omenjeni
zvok. Enota takih dimenzij se imenuje fon (ang. phon). Raven glasnosti lahko izmerimo za
katerikoli zvok. Najpogosteje se jo uporablja za $iste tone razli$nih frekvenc. Linije, ki
povezujejo iste to$ke ravni glasnosti se imenujejo izofone. Slika 2.9 predstavlja linije
enakih ravni glasnosti za $iste tone v prostem zvo$nem polju. "tevilke s katerimi so linije
ozna$ene predstavljajo raven glasnosti LN v fonih in glasnost N v sonih.

Slika 2.9: Izofonske krivulje enakih glasnosti v prostem zvo$nem polju. Povzeto po ref. [13].
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Po definiciji imajo vse krivulje neke ravni glasnosti na mestu, ki ozna$uje frekvenco 1
kHz, enako !tevilo fonov in decibelov. Meja sli!nosti, ki je prav tako krivulja glasnosti, je
ozna$ena s $rtkano $rto. Ker je raven zvo$nega tlaka na meji sli!nosti pri 1 kHz 3 dB, ne
pa 0 dB ima vrednost 3 fone. Za tihe zvoke, okoli 20 fonov, so krivulje iste glasnosti
vzporedne s krivuljo meje sli!nosti. Za tone nad 200 Hz so krivulje vzporedne krivuljam
vi!jih ravni. Za frekvence izpod 200 Hz se izofone pribli#ujejo ena drugi, poleg tega
postajajo tudi vse bolj polo#ne. Ton frekvence 50 Hz in ravni zvo$nega tlaka 50 dB dose#e
raven glasnosti 20 fonov, medtem ko ton frekvence 50 Hz in 110 dB (SPL) dose#e raven
glasnosti 100 fonov. Razlika med !tevilom fonov in decibelov je pri majhnih ravneh okoli
30 fonov, medtem ko je pri velikih samo okoli 10 fonov. Najbolj ob$utljivej!i del spektra
je na obmo$ju med 2 kHz in 5 kHz ozna$en z zni#anjem krivulje. Pri vi!jih ravneh je ta
udolbina !e izrazitej!a [13].

2.4.1.1. Funkcija glasnosti
Glasnost je ob$utek, ki je povezan z intenzivnostjo dra#ljajev. Razmerje med velikostjo
dra#ljajev in ob$uteno glasnostjo se meri tako, da vpra!ani odgovorijo na vpra!anje za
koliko je nek zvok glasnej!i ali ti!ji od referen$nega [13]. Standardni ton frekvence 1000
Hz 40 dB (SPL) predstavlja glasnost enega sona.
Za oceno glasnosti je najenostavnej!a metoda podvojitve ali prepolovitve. Vpra!ani
ugotavljajo, za koliko se mora pove$ati raven zvo$ne intenzivnosti, da bo zvok dvakrat
glasnej!i ali ti!ji od referen$nega.

Slika 2.10: Sprememba ravni zvo$ne intenzivnosti. Povzeto po ref. [13].

Na Sliki 2.10 je predstavljeno potrebno pove$anje oziroma zmanj!anje ravni zvo$ne
intenzivnosti, da se dose#e u$inek podvojitve oz. razpolovitve glasnosti tona frekvence 1
kHz v odvisnosti od za$etne ravni tona. Kot lahko vidimo moramo ton frekvence 1000 Hz
oja$ati za 10 dB, da bi ga ovrednotili kot dvakrat glasnej!ega. To pomeni, da je 40 dB
(SPL) ton potrebno oja$ati na 50 dB (SPL), da bi ob$utek glasnosti zrastel iz enega na dva
sona. Vodoravna $rta nad 40 dB (fon) pomeni, da je poja$anje za 10 dB dovolj za ob$utek
dvakratne glasnosti. Pod 40 dB se ta razlika zmanj!uje [13].
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Pove$anje ravni intenzivnosti za 10 fonov pomeni dvakratno pove$anje glasnosti, medtem
ko pove$anje ravni intenzivnosti za 20 fonov pomeni !tirikratno pove$anje glasnosti,
sepravi 4 sone. Tako lahko zvoku 60 fonov pripi!emo glasnost 4 sone, 80 fonov glasnost
16 sonov, 100 fonov glasnost 64 sonov in tako naprej. Pod 40 foni glasnost upada hitreje.
To se vidi po tem, da je zvok 20 fonov ve$ kot !tirikrat ti!ji od zvoka 40 fonov, natan$neje
6,6 krat. Glasnost zvoka pri 20 fonih je 0,15 sona. 3 foni predstavljajo mejo sli!nosti, kar je
ekvivalentno glasnosti 0 sonov. Relacijo med linearno skalo glasnosti v sonih N in ravnjo
hrupa Lp v dB podaja ena$ba (2.6), glej tudi Preglednico 2.2.
! ! !"!!!"!!! !!"! !!!!!!!"#!

(2.6)

Preglednica 2.2: Pretvorba decibelov oziroma fonov v sone [9].
Lp v dB ali fonih
N v sonih

120
256

110
128

100
64

90
32

80
16

70
8

60
4

50
2

40
1

32
0,5

25
0,25

19
0,125

2.4.1.2. Vpliv trajanja zvoka na glasnost
S poskusi so dognali, da je ob$utek glasnosti odvisen od trajanja zvoka in tudi od
intervalov ponavljanja istega zvoka. Kot lahko razberemo s Slike 2.11, se glasnost
spreminja samo pri intervalih kraj!ih od 100 ms. Pri dalj!ih intervalih se glasnost ne
spreminja.
Glasnost se zmanj!uje s faktorjem 2 glede na 10 kratno zmanj!anje dol#ine intervala
zvoka. Sepravi, $e $as tona skraj!amo s 100 ms na 10 ms, mu glasnost pade s 4 na 2 sona.

Slika 2.11: Glasnost tona frekvence 2kHz 57 dB (SPL) v odvisnosti od trajanja signala. Povzeto po
ref. [13].
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2.4.2. Ostrina zvoka
Tudi ostrino zvoka (ang. Sharpness) lahko ocenjujemo na podlagi iste presoje kot pri
glasnosti. Ostrino zvoka lahko podvajamo ali razpolavljamo s primerjanjem med dvema
zvokoma. Z ostrino nekega zvoka popisujemo barvo tona ali prisotnost visokih frekvenc v
spektru zvoka.
Ostrina zvoka se podvoji, $e se raven zvo$ne intenzivnosti dvigne iz 30 dB na 90 dB. Tako
lahko zanemarimo odvisnost ostrine zvoka glede na raven zvoka, razen $e je razlika med
ravnima zares velika. Na ostrino zvoka najbolj vpliva njegov spekter in frekvenca
ozkopasovnega hrupa.
Enota za merjenje ostrine izhaja iz latinske besede za ostrino acum. Referen$ni zvok, ki
proizvede 1 acum je ozkopasovni hrup frekvence 1 kHz in 60 dB (SPL) s !irino pasu
manj!o od 150 Hz.
S Slike 2.12 lahko razberemo, da se ostrina ozkopasovnega hrupa pove$uje s frekvenco
zvoka. Pri ni#jih frekvencah je nara!$anje ostrine sorazmerno nara!$anju kriti$nih pasov,
merjenih v barkih, s skalo od 0 do 24 barkov. To se nam verjetno dozdeva zato, ker
referen$na to$ka pri 1 kHz oziroma 8,5 barkih proizvede 1 acum, do$im ozkopasovni hrup
pri 200 Hz oziroma 2 barkih proizvede le 0,25 acuma ostrine, kar je !trikikrat manj. Pri
kriti$nem pasu 16 barkov oziroma 3 kHz se ostrina samo podvoji glede na referen$no
to$ko. Pri vi!jih frekvencah ostrina zvoka zopet hitreje nara!$a kot kriti$ni pasovi. Zato
ostrino najve$krat pripi!emo visokofrekven$nim zvokom. Ostrina se med 200 Hz in 10
kHz zvokom zvi!a za faktor 50.

Slika 2.12: Ostrina ozkopasovnega hrupa v odvisnosti od frekvence pri glasnosti 60 fonov. Povzeto
po ref. [13].

Pri izra$unu ostrine moramo upo!tevati uravnote#nostni faktor g(z), ki je odvisen od
kriti$nih pasov. Faktor g(z) nara!$a samo pri kriti$nih pasovih ve$jih od 16 barkov.
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To pomeni, da ostrina eksponentno nara!$a pri ozkopasovnem hrupu visokih frekvenc.
Ostrino izra$unamo po spodnji ena$bi:
! ! !!!!

!"!!"#$ !
! ! ! !!!"
!
!!!!!!"#$!
!"!!"#$ !
! !!"
!

(2.7)

kjer je S-ostrina zvoka izra$unana v odvisnosti od specifi$ne glasnosti N’.

2.4.3. Stopnja fluktuacije zvoka
Stopnja fluktuacije popisuje $asovno nihanje amplitude zvoka. Enota je vacil. Vacil
proizvede ton frekvence 1 kHz 60 dB (SPL) pri 100% amplitudni modulaciji frekvence 4
Hz. Stopnja fluktuacije je zelo odvisna od amplitudne in frekven$ne modulacije.
Slika 2.13 prikazuje tri razli$ne modulirane signale. Prvi signal je amplitudno modeliran
!irokopasovni hrup ravni 60 dB (SPL) s 40 dB globinsko modulacijo. Srednji signal je prav
tako amplitudno modeliran sinusni signal frekvence 1 kHz ravni 70 dB (SPL) s 40 dB
globinsko modulacijo. Zadnji signal pa je frekven$no moduliran sinusni ton ravni 70 dB
(SPL). Vsi trije signali izra#ajo odvisnost stopnje fluktuacije od modulacijske frekvence z
maksimalno frednostjo pri 4 Hz.

Slika 2.13: Stopnja fluktuacije treh modeliranih zvokov. Povzeto po ref. [13].

Slede$a relacija je bila podana s strani Fastla [13] in predstavlja spreminjanje stopnje
fluktuacije F glede na globino maskiranja !! in frekvenco moduliranja fmod.
!"!!"#$

!!!!" !
!!!!"
!!
!!!!!!"#$%!
!!"#
!!"
!
!!"#
!!"
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2.4.4. Hrapavost zvoka
Hrapavost je kompleksen učinek, ki subjektivno ovrednoti hitre (15-300 Hz) amplitudno
modelirane signale. Enota za merjenje hrapovosti je asper. Asper je definiran kot
hrapavost, ki jo proizvede ton frekvence 1 kHz ravni 60 dB (SPL), ki je 100% amplitudno
moduliran s frekvenco 70 Hz.
Veliko vlogo pri občutenju hrapavosti zvoka ima subjektivna ocena trajanja zvoka. Pri
signalih daljših od 300 ms sta objektivna in subjektivna ocena enaki. Zvok krajših časovnih
dolžin je subjektivno daljši kot objektivno. Zvok, ki traja 10 ms nam daje občutek, da traja
20 ms. To ima velik vpliv na oceno hrapavosti časovno spreminjajočih virov hrupa.
Na Sliki 2.14 je s polno črto označena globinska modulacija, s črtkano črto pa je označeno
naše subjektivno dojemanje modulacije. Ker se nam zdi trajanje hitro spreminjajoče se
ravni subjektivno daljše, se raven, ki jo uho zazna, ne spusti tako hitro, kot objektivno
izmerjena raven.

Slika 2.14: Efekt subjektivnega trajanja signala pri hitro amplitudno modeliranem hrupu.

Torej subjektivno zaznana raven pade samo za vrednosti označene s črtkano črto. Na
podlagi tega lahko hrapavost zvoka ovrednotimo s sledečo enačbo:
!" !"#$

𝑅=𝑘∙
!

𝑓!"# ∙ ∆𝐿 ∙ 𝑑𝑧

(asper)

(2.9)

kjer je k-kalibracijski faktor, fmod-frekvenca modulacije in ∆𝐿-globina maskiranja.
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2.4.5. Tonalnost zvoka
Tonalnost (ton) merimo kot razmerje med geometrično sredino signala (GM) in
aritmetično sredino (AM). To razmerje imenujemo tudi ploskost signala ali s kratico SFM
(ang. Spectral Flatness Measure) [26].
Tonalnost izračunamo z naslednjimi enačbami:

𝑆𝐹𝑀 𝑧 = 10𝑙𝑜𝑔!"

𝑡𝑜𝑛 𝑧 = 𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑀
𝐴𝑀

𝑆𝐹𝑀
−60

(2.10)

(𝑡𝑢)

(2.11)

kjer je z kritični pas. Tonalnost signala zavzema vrednosti med 0 in 1 za širokopasovne
signale, kot so signali [27].

2.4.6. Vršni faktor
Čeprav vršni faktor ne spada med psihoakustične cenilke zvoka, ga bomo v naši raziskavi
prav tako upoštevali kot enega izmed lastnosti zvočnega signala. Vršni faktor izračunamo
kot razmerje med maksimalno vrednostjo signala in RMS vrednostjo istega signala, kot je
to razvidno s Slike 2.15.

𝐶=

𝑥 !"#
𝑥!"#

(2.12)

Slika 2.15: Izračun vršnega faktorja signala.
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2.5. Viri hrupa
Hrup je skoraj vedno se!tevek posameznih virov hrupa. Odvisno od na!e lokacije lahko
zaznamo razli$ne vire hrupa. %e sedimo v avtobusu lahko sli!imo posamezne vire hrupa
kot so brnenje motorja, prezra$evalne in klimatske naprave, hrup gum. %e pa stojimo 100
m stran od avtobusa se vsi ti viri se!tejejo in jih sli!imo, kot en sam to$kasti vir hrupa.
Aerodinami$ni hrup je hrup, ki nastane v zraku. Poznamo aeropulzni vir hrupa, ki je
posledica pulzacij tlaka v sistemu. Aerodinami$ni ali turbulentni vir hrupa nastane zaradi
prevelike hitrosti toka, nestacionarnosti toka medija in interakcije toka s stacionarnimi
ovirami (lopatice $rpalke, turbine ali ventilatorja). Termodinami$ni vir hrupa nastane
naprimer pri ekspanziji plina v raznih ekspanzijskih kanalih.
Na splo!no tudi aerodinami$ni hrup nastaja v obliki enega od treh osnovnih virov hrupa.
To so monopol, dipol in kvadropol.
Glavni vir hrupa pri brezpilotnikih so propelerji. Propelerski hrup se opisuje z dipolom.
"irjenje hrupa, ki ga oddaja propeler, se v prosto polje !iri kot posledica sprememb tlaka na
obeh straneh lopatice. Lokalne tla$ne fluktuacije nastanejo zaradi gibanja turbulentnih
vrtincev preko povr!ine. Zvo$no mo$ popisuje ena$ba 2.13.
! !!
!!!!! !
! !!!!

!!!" !!! ! !! ! !! ! !! !!! ! !! ! !! !!! !!

(2.13)

kjer je # gostota fluida, c0 hitrost zvoka, f frekvenca. dA=d%1%2 predstavlja radialno
povr!ino. !!!" predstavlja povpre$je razlik v tlaku med zgornjo in spodnjo stranjo lopatice,
AC pa predstavlja korelacijsko povr!ino. Za la#jo predstavo je prilo#ena skica.

Slika 2.16: Zvo$na mo$ lopatice. Povzeto po ref. [28].
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Hrup propelerja povzro$ajo razli$ni mehanizmi. To so:
1. interakcija med propelerjem in turbolenco zra$nega toka na vstopu,
2. turbolentna mejna plast na povr!ini lopatice,
3. interakcija na zaklju$nem robu lopatice,
4. cona odlepljenja zra$nega toka ob lopatici.

Slika 2.17: Tokovne razmere ob in na lopatici. Povzeto po ref. [28].

Formiranje vrtin$enja na izstopnem robu lopatice je dominanten vir hrupa pri obtekanju
fluida okoli ovire oziroma pri gibanju ovire skozi fluid. Vrtinci sevajo zvok bolj efektivno
v bli#ini izstopnega roba lopatice, saj tam delujejo kot dipolni vir hrupa. Pojavu se pravi
tudi sipanje hrupa z zadnjega roba lopatice. Dodaten hrup povzro$a tudi sprememba
vpadnega kota fluida na lopatico. %e pove$ujemo vpadni kot lopatice se mejna plast
odleplja in pri tem se tvorijo vrtinci, ki na izstopnem robu lopatice za$nejo povzro$ati
izdaten hrup. Periodi$ne spremembe v zra$nem polju propelerja povzro$ajo tonalno
komponento hrupa. Ta se pojavlja pri vi!jeharmonskih komponentah frekvence prehoda
BPF (ang. Blade Passing Frequency). Pojavlja se predvsem pri prostorsko neenakomernem
toku fluida (zraka).
Neperiodi$ne spremembe turbulentnih fluktuacij tokovnih razmer se odra#ajo kot
!irokopasovni hrup. Hrup propelerja je izrazito !irokopasoven. Lahko vsebuje diskretne
frekvence, lahko pa je tudi brez njih. Spekter hrupa je zelo odvisen tudi od obremenitve.
Ponavadi imamo opravka z dvema tipoma !irokopasovnega spektra hrupa:
a) diskreten s poudarjenimi diskretnimi frekvencami,
b) turbulenten spekter brez poudarjenih diskretnih frekvenc.
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Slika 2.18: Vpliv razli$nih frekvenc na hrup propelerja. Povzeto po ref. [28].

K hrupu bistveno prispeva tudi geometrijska oblika in pa vrtilna frekvenca. Hrup, ki ga
povzro$i propeler, je odvisen od kompleksnega preto$nega polja, ki ga ustvari med
rotacijo. To polje je izrazito tridimenzionalno in nestacionarno. Periodi$ni hrup, ki ga
povzro$i propeler je odvisen od obodne hitrosti. Na sam hrup veliko bolj vpliva sama
obodna hitrost, kot pa !tevilo lopatic. Pri brezpilotnikih je najve$je !tevilo poudarjenih
tonov v !irokem obsegu frekvenc s posebej izrazitimi toni v obmo$ju 700 do 4.000 Hz.
Frekven$ni spekter brezpilotnika med obratovanjem prikazuje Slika 2.19.

Slika 2.19: Frekven$ni spekter brezpilotnika med obratovanjem.

Tako tonalni kot !irokopasovni hrup prevladujata pri podzvo$nih izvedbah propelerjev.
Tonalni hrup je v povpre$ju 10-15 dB mo$nej!i od !irokopasovnega [29]. Na drugi strani
pa !irokopasovni hrup dolo$a skupno raven zvo$nega tlaka. "e posebno pri izvedbah z
ni#jo hitrostjo vrtenja je to prevladujo$ del hrupa.
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2.6. Zaznavala za merjenje zvoka
Zvok najlažje popišemo kot lokalni padec ali prirast zvočnega tlaka. Zvok, ki se širi po
zraku zato najlažje merimo z zaznavali občutljivimi na majhne spremembe tlaka.
Mikrofoni so naprave ki spreminjajo nihanje zvočnega tlaka v električni signal. Pri
pretvorbi zvoka v električno napetost je pomembno, da sta si oblika krivulje napetosti in
zračnega tlaka čim bolj podobni. Nato električen signal ojačimo in preko različnih A/D
pretvornikov ponovno reproduciramo preko zvočnikov. Dober mikrofon naj bi bil enako
občutljiv za vse frekvence, sicer pride do popačenj. Morajo biti tudi linaearni, kar pomeni
da je njihov odziv linearen glede na amplitudi zvočnega tlaka. Pri nelinearnih popačenjih
doda mikrofon signalu višjeharmonske tone, ki jih v originalu ni. Sodobni mikrofoni imajo
mnogo večji frekvenčni razpon v primerjavi s človeškim sluhom. Mikrofoni z lahkoto
zaznajo tudi zvok, ki bi poškodoval naše uho. Njihovo frekvenčno delovanje sega do 100
kHz. Poznamo več vrst mikrofonov, ki se med seboj razlikujejo po občutljivosti,
dinamičnem obsegu, frekvenčni karakteristiki, usmerjenosti, impedanci itn. Vsi ti podatki
nam omogočajo izbrati najprimernejši mikrofon za naše potrebe. Zaradi usmerjenosti
mikrofona moramo vedno zagotovitvi, da je mikrofon usmerjen v smeri vpada zvočnega
valovanja. Njegovo dinamično območje mora biti dovolj široko, da zajame celoten zvok
brez popačenja. Spodnja meja je določena s šumom, ki ga povzroči sam mikrofon. K temu
moramo dodati tudi šum kabla, ojačevalnika in merilnika. Za dober zajem zvočnega
signala naj bi bil merjeni signal vsaj 10 do 15 dB nad ravnjo šuma. Zgornjo mejo
dinamičnega območja nam določa sama konstrukcija mikrofona. Pozorni moramo biti tudi
na samo resonanco mikrofona, ki je načeloma zadušena ali pa je nad frekvenčnim obsegom
merjenja merjenega signala. Glede na princip delovanja ločimo kondenzatorske,
piezoelektrične, dinamične, predpolarizirane, oglene in laserske mikrofone. Zaradi dobre
akustične občutljivosti, dobrega frekvenčnega odziva in nizke občutljivosti za mehanske
vibracije se najpogostejo uporabljajo kondenzatorski mikrofoni [8].

2.7. Detekcija zvoka
Detekcija izvora zvoka ima v našem vsakdanjem življenju nepredstavljivo vrednost. Na
podlagi informacije o lokaciji vira zvoka smo lahko opozorjeni na nevarnost, ali pa nam ta
informacija sporoča, da smo še vedno na varni oddaljenosti od nje. Brez teh informacij si
varnega načina življenja sploh ne znamo predstavljati. V industriji nam lahko znana
lokacija vira hrupa olajša identifikacijo glavnih povzročiteljev hrupa ali pa morda celo
nepravilno delovanje naprave. Na podlagi teh informacij lahko učinkoviteje ukrepamo pri
zmanjševanju hrupa, ki je eden izmed najpogostejših povzročiteljev poškodb zdravja na
delovnem mestu in znižuje našo kakovost življenja. Za prepoznavanje smeri vpada
zvočnega valovanja se največkrat uporablja niz mikrofonov. Pri našem delu smo uporabili
metodo TDE (ang. Time Delay Estimation).

2.7.1. Princip delovanja metode TDE
Natančnost omenjene metode je v največji meri odvisna od frekvence vzorčenja fs, števila
mikrofonov, hrupa ozadja, oddaljenosti vira od niza mikrofonov itn.
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Zvo$ni signal zajamemo z osmimi mikrofoni. Mikrofoni so eden od drugega oddaljeni za
10 cm. Signal razdelimo na vsak mikrofon posebej. Ker nam signal vpada pod dolo$enim
kotom moramo dolo$iti zakasnitve med posameznimi mikrofoni.

Slika 2.20: Set mikrofonov in vpadno valovanje [30].

%asovne zakasnitve med mikrofoni dolo$a tudi hitrost zvoka v na katero vpliva
temperatura samega medija. Tako $asovno zakasnitev izra$unamo po naslednji ena$bi:
!!!!! ! !!!!! ! !"#!!!!!!!
!!!! !

!!!!! !!!!! ! !"#!!!! !!!!!
!
!
!"#!!!!
!
!
!"#

(2.14)

(2.15)

kjer je !! razmerje specifi$nih toplot pri konstantnem tlaku in konstantnem volumnu, Rplinska konstanta v J/(kg! !! in T-absolutna temperatura v K. %as zakasnitve je torej
funkcija vpadnega kota in razdalje med mikrofoni. Pri tem naletimo na tri ekstremne
primere:
!!!! ! ! ! ! ! !"
!!!! !

!!!!!
! ! ! !"#
!

!!!! ! !

!!!!!
! ! ! !!"#
!

(2.16)

(2.17)

(2.18)
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Ker imamo opravka z digitalnimi vrednostmi, moramo seveda poznati število
zakasnitvenih mest N. Časovno zakasnitev moramo pretvoriti v diskretno, kar pomeni, da
produkt frekvence vzorčenja in časovne zakasnitvije zaokrožimo na celoštevilsko vrednost.
∆𝑁!,! = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑[𝑓! ∙ 𝜏!,! ]

(2.19)

∆𝑁!,! ∆𝑥!,!
=
cos (𝑞)
𝑓!
𝑣

𝑞 = 𝐴𝑟𝑐𝐶𝑜𝑠

(2.20)

𝑣 ∙ 𝑁!,! 180
∙
𝑓! ∙ ∆𝑥!,!
𝜋

(2.21)

Vsaka zakasnitev nam torej določa nov vpadni kot. Odvisnost vpadnega kota od števila
zakasnitve je predstavljana v Preglednici 2.3.
Preglednica 2.3: Odvisnost vpadnega kota q od števila zakasnitev N pri frekvenci vzorčenja 48 kHz
N
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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q[°]
-68.7
-59.3
-52.1
-45.8
-40.2
-35.0
-30.1
-25.5
-21.0
-16.7
-12.4
-8.2
-4.1
0.0
4.1
8.2
12.4
16.7
21.0
25.5
30.1
35.0
40.2
45.8
52.1
59.3
68.7
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Matrika kotov nam za vsak določenem kot poda zakasnitev za vsak mikrofon posebej.
Tako na koncu izračunamo RMS vrednosti ravni zvoka za vsak vpadni kot. Kot, pri
katerem je RMS vrednost signala največja, lokalizira naš vir zvoka.
!!!"# (∆!! )

!

!

𝐿!"#$ 𝑞 =

(2.22)

𝑥! (𝑁 + ∆𝑁!,! )
!!!!!"# (∆!! !!!

kjer je W velikost digitaliziranega časovnega signala in N=1,2,3…,W.

Slika 2.21: Detekcija smeri vira hrupa.

2.8. Algoritem k najbližjih sosedov
Algoritem k najbližjih sosedov kNN (ang. k Nearest Neighbor) je uporaben na področjih,
kjer imamo več lastnosti enega podatka,oziroma če je podatek večdimenzionalen, in ga
moramo obravnavati kot vektor. Ko izvajamo meritve psihoakustičnih cenilk zvoka na 125
ms dolgem intervalu, dobimo za vsak interval več številskih lastnosti teh cenilk.
Primerjalna funkcija je bistven del kNN algoritma. Primerjalna funkcija za vsak naš
časovni interval izračuna oceno podobnosti podatkov iz baze posnetkov in signala iz
mikrofona. Oceno podobnosti izvede za vsako vnaprej določeno lastnost (cenilko). Končna
ocena je skupek posameznih evklidskih razdalj.

!

(𝑝! − 𝑞!
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+ (𝑝! − 𝑞!
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kjer sta p in q primerjana posnetka, pi in qi pa predstavljata posamezne cenilke
posnetka[31].
Če sta si dva posnetka enaka, oziroma so enake številske vrednosti cenilk , potem je
evklidska razdalja med njima enaka nič. Manj kot sta si posnetka podobna, večja je
razdalja med cenilkami. Algoritem vse lastnosti upošteva kot enakovredne. Če imamo
primere, ko nam neka lastnost bistveno bolj pripomore h končnemu rezultatu kot druga,
potem uporabimo še dodatno utežno funkcijo.
Algoritem nato izbere k najmanjših razdalj iz svoje baze, ter kot končno oceno poda ime
baze iz katere prihaja največje število najmanjših razdalj, oziroma najboljši približek
dejanskemu posnetku.
Bazo podatkov moramo ustvariti pred samo klasifikacijo posnetkov. Pomembno je, da je
baza urejena, torej da so vektorji cenilk enako veliki in tudi enako vrstno urejeni.
Glavna slabost algoritma je velika računska zahtevnost, saj je potrebno izračunati
oddaljenosti do vsakega posnetka v bazi. Problem nastane tudi pri zelo podobnih zvočnih
posnetkih v sami bazi, tako da algoritem težje pravilno napove rezultat prepoznave.
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3. Metodologija raziskave
3.1. Razvoj zasnove eksperimentalne proge za merjenje
zvoka
Pri zasnovi merilne proge za merjenje zvoka smo morali najprej zagotoviti enakomerno
porazdelitev mikrofonov na merilnem stojalu. Sama porazdelitev mikrofonov vpliva na
učinkovitost detekcije vira zvoka, kar je v nadaljevanju merjenja in obdelovanja signalov
ključnega pomena. Zasnova eksperimentalne proge je bila narisana v programskem paketu
Solidworks in je predstavljena na Sliki 3.1. Eksperimentalna proga mora vsebovati niz
mikrofonov, ki so enakomerno razporejeni, zvočnik, ki omogoča simuliranje hrupa,
predojačevalnik ter osebni računalnik z nameščeno programsko opremo LabView. Cilj
uporabe merilne proge je torej zajeti zvočni signal, ter ga v realnem času tudi obdelati.

Slika 3.1: Stojalo z nizom mikrofonov ter oba zvočnika.
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Nastala je zasnova konstrukcije stojala, ki nam omogoča premikanje niza mikrofonov v x
in y smeri, kar omogoča popolno prilagajanje zajemanja zvoka glede na dejansko okolje,
kjer se meritev izvaja.
Vse meritve smo izvajali v gluhi komori v laboratoriju LDSTA na fakulteti za strojništvo
Univerze v Ljubljani ter v njegovi bližnji okolici. Gluho komoro smo uporabili zato, da
smo lahko učitnkovito zmanjšali vpliv šuma okolice, pri izdelovanju osnovne baze
podatkov, na kateri temelji celotna prepoznava hrupa v nadaljevanju.

Slika 3.2: Postavitev merilne proge v gluhi komori.

Na Sliki 3.2 se lepo vidita oba vira hrupa (zvočnika) s katerima simuliramo hrup okolice in
hrup brezpilotnika ter stojalo z osmimi mikrofoni, ki so povezani s predojačevalnikom. Niz
mikrofonov je usmerjen proti viru hrupa. Vsak mikrofon je predhodno umerjen preko 8
kanalnega mikrofonskega predojačevalnika, tako da so signali s posameznega mikrofona
enake amplitude. Predojačevalnik je predstavljen na Sliki 3.3.

Slika 3.3: 8 kanalni predojačevalnik M Audio.
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Signal iz predojačevalnika nato peljemo na računalnik, ki je viden na Sliki 3.4. Na
računalniku nato podatke obdelujemo s programskim paketom LabView. V LabViewu
določimo vse osnovne parametre kot so vhod našega merjenega signala, frekvenca
vzorčenja, število mikrofonov in število kotov. Vsi ti podatki se uporabijo za izračun
osnovnih matrik pri določanju lokacije vira hrupa.

Slika 3.4: Prenosni računalnik z naloženo programsko opremo LabView in ojačevalnik.

3.2. Merilna oprema
Pri meritvah smo uporabili opremo, ki je dostopna v laboratoriju LDSTA.

3.2.1. Predojačevalnik
Predojačevalnik s Slike 3.3 nam omogoča nastavitev amplitude signala z mikrofona tako,
da so vsi signali enakih amplitud. Uporabili smo predojačevalnik znamke M-audio ProFire
2626 s pripadajočimi karakteristikami:
8 vhodov za mikrofone,
frekvenčno območje: 20-22.000 Hz,
dinamično območje: 109 dB, A-utež,
razmerje signal/šum: 109 dB.
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3.2.2. Mikrofoni
Uporabili smo mikrofone znamke Panasonic WM61A s pripadajo$imi karakteristikami:
dimenzije: !!!!!!mm,
impedanca: manj kot 2.2 k(,
frekven$no obmo$je: 20-16.000 Hz,
ob$utljivost: znotraj 3dB,
razmerje signal/!um: nad 62 dB.

Slika 3.5: Tipi$ni frekven$ni odziv mikrofona Panasonic MW61A. Povzeto po ref. [32].

3.2.3. Programska oprema LabView
Za obdelavo signalov smo uporabili programsko opremo LabView 2012. Program
omogo$a enostavno delo pri obdelavi zvo$nih signalov s pomo$jo dodatne programske
opreme Sound and vibration modul. V tem modulu so #e podani algoritmi za izra$un vseh
psihoakusti$nih zna$ilk, katere so bile uporabljene pri na!em delu.

3.3. Blokovna shema meritve
Blokovna shema meritve nam na enostaven na$in pojasni potek meritve. Preko prvega
ra$unalnika predvajamo zvo$ni posnetek #eljenega vira hrupa. Na oja$evalniku nastavimo
#eljeno vrednost jakosti zvo$nega signala. Tako uravnavamo tudi razmerje signal/!um, da
pridobimo ustrezne kvalitetne podatke. Signal potuje iz oja$evalnika naprej na zvo$nik.
Zvo$nik samo generira signal v prostor. Generiran signal nato zajamemo z nizom osmih
mikrofonov. Mikrofoni so povezani z 8 kanalnim predoja$evalnikom, ki nam omogo$i
nastavitev amplitude signala s posameznega mikrofona. Cilj je, da so amplitude signalov z
vseh mikrofonov enake. Predoja$evalnik je povezan z drugim ra$unalnikom, na katerem je
tudi nalo#ena programska oprema LabView 2012. V LabViewu se nato izvr!i operacija
zajema osnovnih podatkov za bazo, ter lokalizacija vira hrupa. Podatki pridobljeni za
potrebe baze, se nato v podprogramu obdelajo in dobijo vrednosti psihoakusti$nih zna$ilk
zvoka. Podatki pridobljeni z beamforming metodo, se v drugem podprogramu pravtako
obdelajo, in pridobijo svoje psihoakusti$ne zna$ilke. Algoritem kNN nato primerja podatke
iz obeh podprogramov in dolo$i vir hrupa. Celoten diagram poteka merjenja je prikazan na
Sliki 3.6.
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Slika 3.6: Blokovna shema meritve.

3.4. Opis baze podatkov
Bazo podatkov smo sestavili iz petih različnih virov hrupa. To so:
- brezpilotnik (DJI Phantom 2) [33],
- Aškerčeva ulica,
- New York [34],
- Rožna dolina,
- vlak [35].
Z vsemi različnimi viri hrupa smo želeli čimbolje popisati realno okolje v katerem bi lahko
naš sistem za detekcijo brezpilotnikov deloval. Posnetek brezpilotnika podjetja DJI tip
Phantom 2 [36] predstavlja tipičen zvok velike večine brezpilotnikov, saj je med najbolj
prodajanimi izdelki na tržišču. Aškerčeva ulica nam predstavlja okolje v katerem
prevladuje hrup avtomobilov in avtobusov. Posnetek New Yorka je dokaj podoben, s to
razliko, da vsebuje še tramvaj in hrup množice ljudi. Rožna dolina nam predstavlja
umirjeno mestno, industrijsko ali podeželjsko okolje, posnetek vlaku pa nam predstavlja
bližino železniške proge. Posnetke Aškerčeve ulice in Rožne doline smo izdelali sami,
preko programa za snemanje zvoka Quick Time.
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Slika 3.7: Brezpilotnik DJI Phantom 2 [36].

Vse meritve, s katerimi smo pridobili podatke za osnovno bazo, so bile izvedene v gluhi
sobi. Signal iz enega mikrofona smo obdelali s pomo$jo podmodula Sound and vibration,
ki pripada osnovnemu paketu LabViewa. Vse vrednosti cenilk za 50 ms interval smo
zapisovali v tekstovno datoteko (.txt). Sepravi, za vseh pet razli$nih virov hrupa smo
izmerili pet razli$nih cenilk zvoka. To so:
- vr!ni faktor,
- hrapavost,
- ostrina,
- stopnja fluktuacije,
- tonalnost.
Vse cenilke, razen vr!nega faktorja, so psihoakusti$ne cenilke zvoka.

Slika 3.8: Izra$un psihoakusti$nih zna$il v LabViewu.
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Dobili smo torej pet različnih baz podatkov, v kateri vsaka izmed baz vsebuje pet cenilk
zvoka. Dolžina baze, oziroma količina podatkov, je odvisna od dolžine posnetka, ki nam je
bil na voljo. Prvo polovico posnetka smo uporabili za bazo, preostanek pa za meritev
prepoznave vira hrupa s pomočjo kNN klasifikacije. Če pogledamo iz praktičnega vidika,
je zelo pomembno, da imamo v bazi posnetke čimvečjega števila virov hrupa značilnih za
okolje v katerem meritev izvajamo. Tako bomo lažje identificirali vir hrupa, ki v naše
okolje ne sodi. Med vektorje značilk nismo vključili smeri iz katere prihaja hrup, ker je to
sploh pogoj za izračun cenilk. S tem prihranimo na času izračuna, ker ni potrebe po
vsakičnem preračunu vektorja.

3.5. Opis izdelave programa
Kot smo že omenili smo za obdelavo zvočnega signala uporabili programsko opremo
LabView 2012. Za izračun značilk zvoka smo potrebovali še dodatno programsko orodje
Sound and Vibration. Pri programu LabView gre za tako imenovano vizualno
programiranje. Bistvena razlika med vizualnim in tekstovnim programiranjem je v tem, da
pri vizualnem programiranju zlagamo oziroma povezujemo bloke, ki že sami po sebi
nosijo del kode. Tak način programiranja je veliko hitrejši, saj nam ni potrebno poznati
vsega ozadja določenih funkcij in algoritmov, ampak samo uporabimo njihove rezultate za
nadaljno uporabo. Poleg tega je programsko okolje vizualno privlačno in enostavno za
uporabo. Program LabView je bil tudi razvit za laboratorijsko delovno okolje. Omogoča ne
samo hiter prenos podatkov ampak tudi njihovo obdelavo in prezentacijo v realnem času.

3.5.1. Zajem podatkov
Vsi podatki, s katerimi smo operirali v programu LabView so bili zajeti preko mikrofonov
in amplitudno koregirani preko predojačevalnika. Določiti smo morali vhod merjenega
signala, frekvenco vzorčenja in število kanalov. Število kanalov je enako številu
mikrofonov.
Zajeti signali so seveda nezakasnjeni, kar se vidi na Sliki 3.9. Do zakasnitev pride zaradi
geometrijske razdalje med samimi mikrofoni. Če se želimo zakasnitvami izogniti, moramo
ustrezno obdelati signale. V našem primeru smo spisali programsko kodo v programu
LabView, ki nam avtomatsko zakasnjuje signale glede na število zakasnitvenih mest.
Če izvedemo samo povprečenje signalov, ki jih zajamemo preko mikrofonov, se
približamo amplitudi 0 dB. Razlog leži v tem da se signali izničujejo med seboj. Pravilen
seštevek signalov upošteva že čas zakasnitve. S pravilnim pristopom povečamo amplitudo
signala za šest krat. Torej dobimo boljše razmerje signal/šum. Za lažjo predstavo si
oglejmo Sliko 3.10.
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Slika 3.9: Zajem zvo$nih signalov na mikrofonski anteni.

Slika 3.10: Pravilna zakasnitev zajetih signalov iz mikrofonske antene.

%as zakasnitve signala je odvisen od vpadnega kota vira hrupa in razdalje med mikrofoni.
V na!em primeru so mikrofoni med seboj oddaljeni za 10 cm. Ker imamo opravka z
digitalnimi signali, moramo !tevilo zakasnitev spremeniti v diskretno funkcijo. Vsaka
zakasnitev nam dolo$a nov vpadni kot. Vpadni kot pa posredno dolo$a samo frekvenca
vzor$enja. Frekvenco vzor$enja fs smo nastavili na 48kHz. Torej vsako sekundo program
prejme 48.000 meritev s posameznega mikrofona (Slika 3.11). Podrobnej!i opis prera$una
je podan v poglavju 2.7.1.
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Izra$un vrednosti cenilk smo omejili na vsakih 50 ms. To pomeni, da vsako sekundo
izra$unamo 20 vektorjev cenilk. Primer signala in razdelitve na $asovna okna je prikazan
na Sliki 3.12.

Slika 3.11: Zapis blokovne kode zajema podatkov.

Slika 3.12: Razdelitev zvo$nega signala na enakomerna $asovna okna.

Ra$unanje vrednosti lokacije vira hrupa za vsakih 50ms nam povzro$a te#avo pri
prikazovanju lokacije na grafu. Da bi se izognili nev!e$nostim ob nenadnih nekonstantnih
virih hrupa, smo uvedli tako imenovano drse$e zaporedje. Drse$e zaporedje nam poda
povpre$no vrednost RMS signala za prevladujo$ vpadni kot vira hrupa v dolo$enem !tevilu
zaporedij meritev. Tako podane vrednosti so veliko bolj primerne za uporabo od trenutnih.
%asovna okna smo kot #e re$eno uporabili tudi za izra$un vektorjev cenilk. Vsakih 50 ms
se vektor cenilk preko kNN algoritma primerja z bazo podatkov. Algoritem nato preveri s
katerim virom hrupa se na! trenutni hrup najbolj ujema. Odvisno od nastavljene vrednosti
faktorja k, program nato poda rezultat ujemanja s hrupom iz baze.
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3.5.2. Matrika kotov
Za dobro lokaliziranje vira hrupa moramo izra$unati zakasnitve signalov med
posameznimi mikrofoni. To storimo z uporabo matrike kotov. Matrika kotov nam za vsak
dolo$enem kot v prostoru poda zakasnitev za vsak mikrofon posebej. Vsaka zakasnitev
nam dolo$a nov vpadni kot. Razpon zakasnitve dolo$amo sami, vpadni kot, ki pa je
povezan z zakasnitvijo pa posredno dolo$a samo frekvenca vzor$enja. "tevilo zakasnitev
mora biti diskretna funkcija, saj imamo opravka z digitalnimi signali.

Slika 3.13: Izra$un matrike kotov.

3.5.3. Izra!un smeri vira hrupa
Izra$un smeri vira hrupa je dokaj enostaven. Vsem amplitudno uravnanim in $asovno
zakasnjenim signalom izra$unamo za vsak vpradni kot RMS vrednost ravni zvoka. Kot, pri
katerem je RMS vrednost signala najve$ja, lokalizira na! vir zvoka. Tako dobimo graf
smeri vira hrupa.

Slika 3.14: Izra$un smeri vira hrupa.
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Ker smo iz signala #eleli izlo$iti najni#je in najvi!je frekvence, ki motijo delovanje
mikrofonske antene z algoritmom se!tevanja zakasnjenih signalov, smo signale vseh
mikrofonov filtrirali z »A« filtrom.
V nadaljevanju smo podatek o smeri signala uporabili tudi kot pogoj izra$una vektorja
cenilk. &e na podlagi same smeri vira hrupa lahko namre$ ocenimo ali gre za neposredno
nevarnost ali zgolj za obi$ajen dogodek.

Slika 3.15: Graf smeri vira hrupa.

Da se izognemo nepotrebnemu ra$unanju vrednosti cenilk zvoka pri nepomembnih
dogodkih v na!em okolju, enostavno nastavimo vrednost kota, pri katerem nas na!e
dogajanje sploh zanima. %e je za nas najpomembnej!e dogajanje v zraku, enostavno
omejimo na!e meritve samo na ta del prostora. Za bolj!o prezentacijo rezultatov pa
moramo nujno uporabiti tudi tako imenovano drse$e zaporedje. Drse$e zaporednje nam
pomaga pri izlo$anju nekonstantnih virov hrupa. Taki viri so naprimer hupa avtomobila ali
nenaden pok. Na ta na$in zvezno prehajamo iz nedominantnega vira hrupa na
dominantnej!i. V na!em primeru smo drse$e zaporednje nastavili na vrednost 10. Torej
vsak trenutek na grafu vidimo povpre$je zadnjih desetih meritev.

Slika 3.16: Del kode za omejitev izra$una cenilk zvoka.

37

Metodologija raziskave

3.5.4. K-NN algoritem
Algoritem kNN je #e sam po sebi vne!en v programski paket LabView in ga kot takega ne
potrebujemo spisati. Potrebno je samo dolo$iti faktor k in seveda ustvariti bazo podatkov
med katerimi algoritem izbira. Bazo podatkov smo se sestavili iz predhodno posnetih virov
hrupa, katere smo ovrednotili z cenilkami zvoka. Podatke enostavno zapi!emo kot
tekstovno datoteko .txt. Kot rezultat dobimo ime vira hrupa, s katerim se dejansko mirjeni
hrup najbolje ujema. %e sistem petkrat zapored dolo$i ujemanje z bazo brezpilotnika, se
avtomatsko vklju$i alarm, ki nas opozori na prisotnost brezpilotnika v neposrednji bli#ini.
Na Sliki 3.17 je levo blok kode, ki predstavlja trenutni del izra$una cenilk. V bloku
»Folder path« so zapisi vseh posnetkov, ki predstavljajo bazo.

Slika 3.17: kNN algoritem.

Same vrednosti posameznih cenilk zelo oscilirajo tekom meritev. To je povsem
pri$akovano, saj se viri hrupa, ki smo jih obravnavali, $asovno zelo spreminjajo. Za
za$etek nas je zanimalo kolik!ne sploh so razlike v vrednostih posameznih cenilk za
razli$ne vire hrupa. Vrednosti si lahko ogledamo na spodnjem grafu.

Slika 3.18: %asovni potek hrapavosti razli$nih virov hrupa.
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Iz grafa lahko vidimo, da se vrednosti hrapavosti med razli$nimi viri hrupa zelo
razlikujejo. Prikazane so meritve hrapovosti pri posnetku vlaku, New Yorka, brezpilotnika
v realnem okolju skupaj s preostalimi viri hrupa ter posnetek brezpilotnika v gluhi komori.
Tudi pri ostalih cenilkah smo pri!li do enakih ugotovitev. Sklepamo torej, da bo tudi pri
vektorju zna$ilk veliko odstopanje med razli$nimi $asovnimi meritvami. Z naslednjim
grafom smo preverili prav to.

Slika 3.19: Dol#ina vektorja cenilk pri razli$nih virih hrupa.

Na!a predvidevanja so se torej potrdila. Vidimo lahko, da se dol#ine vektorjev cenilk za
razli$ne vire hrupa med seboj zelo razlikujejo. Na podlagi te ugotovitve lahko sklepamo,
da bomo lahko enostavno primerjali merjeni signal vira hrupa z vsemi vektorjemi cenilk
virov hrupa v na!i bazi podatkov.
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4. Rezultati in diskusija
Merjenje psihoakustičnih značilk zvoka je potekalo v kontroliranem okolju - gluha soba in
v realnem okolju - okolica fakultete za strojništvo v Ljubljani. V gluhi sobi smo posneli
bazo za preračun kNN algoritma. V realnem okolju smo nato preverili uspešnost
prepoznave hrupa brezpilotnika.

4.1. Vpliv usmerjenosti vira na izračun značilk zvoka
Psihoakustične značilke zvoka smo merili na štirih različnih posnetkih, ki simulirajo
situacijo v realnih razmerah. Izbrali smo sledeče zvočne posnetke:
- zvok brezpilotnika ( DJI Phantom 2) [33],
- zvok z ulice v New Yorku, ZDA ( na grafih označen z BGN) [34],
- zvok avtomobila med vožnjo [37],
- in zvok vlaku [35].
Meritve so potekale v gluhi sobi. Zvok smo predvajali preko zvočnika v gluhi sobi, nato pa
preko mikrofonov in programske opreme LabView merili značilke zvoka. Meritve smo
izvajali za kote od 0°-180° po koraku za 15°. Zvočnik je ostal vseskozi na istem mestu,
tako da smo premikali samo anteno mikrofonov. Vse podatke o značilkah za posamezen
kot smo nato obdelali v programskem okolju Excel, v katerem so tudi izdelani končni
grafi. Preverjali smo povprečno vrednost posamezne značilke skozi celoten časovni
interval, za vsak kot posamezno. S tem smo preverili vpliv različnih kotov vpada zvoka na
samo meritev značilke. Poleg tega smo dobili grobo oceno velikosti posamezne značilke za
tipe zvokov v realnem okolju.
Značilke smo izluščili iz signala izbranega mikrofona tako, da lahko rezultate istočasno
vzamemo za osnovo analize ponovljivosti meritev.
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4.1.1. Ocena hrapavosti zvoka
Pri meritvah hrapavosti zvoka se izka#e, da imata zvok brezpilotnika in zvok iz ulice New
Yorka skoraj enake vrednosti, medtem ko ima zvok avtomobila in vlaka ni#je vrednosti.
Vrednosti prvih dveh se gibljejo okoli 0,37 asper, medtem ko imata signal zvoka avta in
vlaka vrednosti okoli 0,17 in 0,07 asper. Pri nobenem viru ni opaziti ve$jih vplivov
vpadnega kota vira hrupa.
Majhna usmerjenost hrapavosti zvoka brezpilotnika, je za nadaljevanje dela klju$na, saj to
pomeni da lahko uporabimo ta parameter neodvisno od smeri iz katere brezpilotnik prihaja.

Slika 4.1: Ocena hrapavosti hrupa razli$nih virov zvoka.

Za !e bolj!i pregled nad rezultati prilagamo preglednico, v kateri lahko za posamezen vir
hrupa razberemo povpre$no vrednost in deviacijo rezultatov.
Preglednica 4.1: Povpre$na vrednost hrapavosti vira hrupa in standardna deviacija rezultatov.
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4.1.2. Ocena ostrine zvoka
Tudi pri meritvah ostrine zvoka opazimo razlike med vsemi viri hrupa. Najve$jo ostrino
ima pri$akovano zvok brezpilotnika, saj je ostrina zna$ilna za visoke frekvence. Sledi
zvok ulice (BGN), avto in nazadnje vlak zopet z najmanj!o vrednostjo.
Neusmerjenost ostrine zvoka brezpilotnika je pravtako klju$na za nadaljevanje dela.
Pomeni, da lahko ta parameter uporabimo neodvisno od smeri iz katere brezpilotnik
prihaja.

Slika 4.2: Ocena ostrine hrupa razli$nih virov zvoka.

Prilagamo !e preglednico s povpre$nimi vrednostmi ostrine vira hrupa in standardno
deviacijo rezultatov.
Preglednica 4.2: Povpre$na vrednost ostrine vira hrupa in standardna deviacija rezultatov.
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4.1.3. Ocena stopnje fluktuacije zvoka
Pri oceni stopnje fluktuacije zaznamo, da sta si vir brezpilotnika in vir hrupa ulice zelo
podobna. Na drugi strani pa se deloma prekrivata tudi avtomobil ter vlak. Tudi pri tej
meritvi ni zaznati ve$jih sprememb vrednosti v odvisnosti od kota vpada vira hrupa, torej
lahko tudi ta parameter uporabimo neodvisno od smeri s katere brezpilotnik prihaja.

Slika 4.3: Ocena stopnje fluktuacije hrupa razli$nih virov zvoka.

Prilagamo tabelo s povpre$nimi vrednostmi stopnje fluktuacije vira hrupa in standardno
deviacijo rezultatov.
Preglednica 4.3: Povpre$na vrednost stopnje fluktuacije vira hrupa in standardna deviacija
rezultatov.
R@SA:S5T?U5
RVPWHPCNMOC!$ECNMV&
9HCKLCBLKC!LIEMCNMOC

44

57:8
1J(*2*
1J10)+

;<"
1J.-+0
1J(**+

;4=>6?@8:"?A
1J.0/)
1J.))2

7@5A
1J(/)2
1J(-()

Rezultati in diskusija

4.1.4. Ocena tonalnosti zvoka
Pri meritvah tonalnosti opazimo velik razkorak med hrupom brezpilotnika in ostalimi viri
hrupa. Vrednosti, ki jih dosega brezpilotnik so v povpre$ju kar petkratnik vrednosti ostalih
virov. Ostali viri imajo identi$ne vrednosti, ki se gibljejo okoli 0,05 tu. Pri nadaljnem delu
bomo uporabili tudi ta faktor, saj ne ka#e odvisnosti kota vpadanja vira zvoka.

Slika 4.4: Ocena tonalnosti hrupa razli$nih virov zvoka.

Prilagamo tabelo s povpre$nimi vrednostmi tonalnosti vira hrupa in standardno deviacijo
rezultatov.
Preglednica 4.4: Povpre$na vrednost tonalnosti vira hrupa in standardna deviacija rezultatov.
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Rezultati meritev ka#ejo na mo#nost razlikovanja dolo$enih virov hrupa, ki so v realnem
okolju definitivno prisotni, glede na hrup brezpilotnika, s pomo$jo merjenja zna$ilk zvoka.
Pri meritvah ostrine in tonalnosti hrup brezpilotnika opazno odstopa od preostalih
vrednosti. Tudi pri drugih zna$ilkah se od dolo$enih vrednosti dovolj razlikuje.
Eksperimentalno je bilo potrjeno, da zna$ilke signalov niso mo$no odvisne od smeri iz
katere zvok prihaja, kar je pomembno za nadaljne delo. Ta rezultat omogo$a poenostavitev
algoritma detekcije zvoka, saj v algoritem prepoznave zvoka ni potrebno vklju$evati
analizo smeri iz katere zvok prihaja. Tako lahko algoritma delujeta popolnoma samostojno
in neodvisno drug od drugega.
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Smiselno bi bilo preu$iti mo#nost vpeljave uravnote#ne funkcije, ki bi vsaki izmed
vrednosti pripisala dolo$eno te#o. Na podlagi tega, bi la#je okategorizirali zvok
brezpilotnika in ga lo$ili od preostalih virov hrupa. Dolo$eno prednost pri odlo$anju bi
nam zagotovo prineslo tudi dodatno upo!tevanje kota vpada vira hrupa, saj se od
brezpilotnika pri$akuje vpad z vi!jih predelov, kot pa naprimer zvok avtomobila in ostalih
prevoznih sredstev. To smo tudi upo!tevali pri naslednjih meritvah.

4.2. Uspe#nost prepoznave smeri vira hrupa
Uspe!nost prepoznave smeri vira hrupa smo izvedli v gluhi komori. Glede na to, da se
podatek o smeri uporablja kot vhodni podatek za izra$un zna$ilk vira hrupa, je za nas
izrednega pomena. Z meritvijo uspe!nosti prepoznave smeri, smo preverili ali je na! sistem
sposoben kvalitetne zaznave smeri v realnem okolju. Meritev smo izvajali torej v gluhi
komori. Princip preverjanja uspe!nosti je zelo preprost. Zvo$nik, ki je slu#il kot vir hrupa
smo vseskozi ohranjali na isti lokaciji z isto usmerjenostjo. Torej smo premikali okoli osi
anteno mikrofonov. S pomo$jo metra smo izrisali polkrog s stopinjami od 0" do 180". Za
vsak kot smo nato predvajali posnetek vira hrupa New Yorka in bele#ili smer maksimalne
vrednosti RMS signala, ki smo jo dobili s pomo$jo beamforminga. Uspe!nost prepoznave
smo nato izmerili s pomo$jo ena$be 4.1.

!"#$!!"#$!!"#!$%&'(# !

!!"#$!"#$%&$'(

!!"#$!"#$"%&'(!"

!

(4.1)

Uspe!nost prepoznave izra$unamo torej kot koli$nik med !tevilom vzorcev izmerjene in
nastavljene smeri. Vrednost se giba med 0 in 1. %e vrednost pomno#imo s 100% dobimo
vrednosti uspe!nosti prepoznave v procentih.

Slika 4.5: Uspe!nost prepoznave smeri vira hrupa.
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Kot lahko opazimo, se nam vrednost uspešnosti prepoznave giblje med 60% in 100%. Na
uspešnost prepoznave vpliva tudi kvaliteta posameznih mikrofonov, ki pa so bili vsi
predhodno amplitudno naravnani s pomočjo predojačevalnika. Seveda pa v realnem svetu
prihaja do določenih odstopanj.
Ker smo opazili, da prihaja do boljše prepoznave pri mikrofonih od 0° do 90° smo se
odločili obrniti anteno mikrofonov. Obe strani se sicer ne razlikujeta drastično, vendar
vsaka malenkost zagotovo šteje. Tako smo lahko korektno uporabili podatek o smeri vira
hrupa za nadaljni izračun značilk zvoka v realnem okolju.

4.3. Uspešnost prepoznave vira hrupa
Prepoznavo vira hrupa izvajamo s pomočjo kNN algoritma. Za vsako iteracijo (vsakih 50
ms) izmerimo smer vira hrupa po metodi TDE. Nato za konkreten izmerjeni kot
pregledamo bazo podatkov. V bazi podatkov se za vsak določen kot nahajajo vrednosti
predhodno izmerjenih značilk virov hrupa. Sepravi imamo v bazi podatkov za določen kot,
npr. 120°, vrednosti značilk vseh virov hrupa iz gluhe komore.
Algoritem nam glede na vrednost k izbere k najbližjih vrednosti glede na trenutno meritev
v realnem času in okolju. Med vsemi k izmerjenimi vrednostmi izberemo seveda tisto, ki
se največkrat ponovi. Tako za vsako iteracijo dobimo najboljši približek vira hrupa iz naše
baze podatkov.
Uspešnost prepoznave vira hrupa nato izračunamo po enačbi 4.2.

𝑈𝑠𝑝𝑒š𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑧𝑛𝑎𝑣𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑎 ℎ𝑟𝑢𝑝𝑎 =

𝑁!"#!"#$%&$'(
𝑁!"#!"#$"%&'(!"

(4.2)

Uspešnost prepoznave vira hrupa smo merili v gluhi komori in v realnem okolju v okolici
fakultete za strojništvo. V gluhi komori smo preverjali uspešnost prepoznave vira hrupa
samostojno in pa z dodatnim hrupom okolice. Za dodatni vir hrupa smo izbrali vse
preostale vire hrupa okolice. V realnem okolju je bil hrup okolice dejanski hrup Aškerčeve
ulice.

4.3.1. Časovna stabilnost značilk zvočnih dogodkov
V prejšnjem poglavju smo si že ogledali kakšen je časovni potek vrednosti cenilke
hrapavosti na različnih virih hrupa. Preveriti moramo tudi ostale cenilke. Zanima nas
časovni potek posameznih cenilk pri različnih virih hrupa. Za boljšo predstavo smo vzeli
manjši vzorec meritev – 500 ms, kar pomeni 10 zaporednih meritev za vsak vir hrupa. V
spodnjih grafih si lahko ogledamo rezultate teh meritev.
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Slika 4.6:%asovni potek cenilke hrapavosti pri razli$nih virih hrupa.

Slika 4.7: %asovni potek cenilke ostrine pri razli$nih virih hrupa.

Iz rezultatov merjenja ostrine vidimo, da se viri hrupa med seboj razlikujejo tudi za faktor
7. Pri merjenju hrapavosti pa je opaziti vi!je vrednosti pri virih, ki so bolj spreminjajo$i.
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Slika 4.8: %asovni potek stopnje fluktuacije pri razli$nih virih hrupa.

Slika 4.9: %asovni potek cenilke tonalnosti pri razli$nih virih hrupa.
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Slika 4.10: %asovni potek vr!nega faktorja pri razli$nih virih hrupa.

Tudi pri vrednostih stopnje fluktuacije, tonalnosti in vr!nega faktorja pride do ve$kratnih
razlik med razli$nimi viri hrupa. To je za nas zelo ugodno, saj se bodo tudi kon$ne
vrednosti med seboj razlikovale v tolik!ni meri, da bomo lahko u$inkovito razlikovali med
njimi.

4.3.2. Uspe#nost prepoznave vira hrupa v gluhi komori
V gluhi komori smo kot #e re$eno preverjali uspe!nost prepoznave na dva na$ina:
- samostojen vir hrupa,
- vir hrupa skupaj s hrupom okolice.
Uspe!nost prepoznave vira hrupa smo preverjali pri razli$nih vrednostih faktorja k. Cilj je
bil izmeriti optimalno vrednost faktorja za prepoznavo vira hrupa brezpilotnika v realnem
okolju.

4.3.2.1. Uspe#nost prepoznave samostojnega vira hrupa
Vir hrupa smo simulirali preko zvo$nika. Vse meritve so potekale pri SNR (signal-noise
ratio) vrednosti vira hrupa +10dB. To pomeni, da je bil vir hrupa za 10dB ve$ji od
vrednosti hrupa okolice gluhe komore. Meritve smo izvajali kot #e re$eno pri razli$nih
vrednostih k. Izbrali smo si !tiri vrednosti in sicer k=1,3,5 in 7. Rezultate meritev smo
shranili v MS Excel datoteko, kjer smo jih kasneje lahko obdelali. Na Sliki 4.11 si lahko
ogledamo rezultate meritve za faktor k=1. Opazimo, da smo pravilno ocenili 3/5 virov
hrupa in sicer New York, vlak in brezpilotnik. Najuspe!nej!i smo bili pri brezpilotniku,
kjer je uspe!nost prepoznave 78%. Najslab!i rezultat je bil dose#en pri prepoznavi
A!ker$eve ulice kjer smo dosegli zgolj 35% uspe!nost prepoznave. Vidimo, da smo v
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hrupu A!ker$eve ulice prepoznali najve$ hrupa New Yorka. Na nek na$in to niti ni slabo,
saj sta si oba vira hrupa podobna. Vsak izmed njih vsebuje hrup pe!cev, avtomobilov,
avtobusov, tovornjakov ipd. V obeh primerih, tako pri New Yorku kot A!ker$evi ulici
veseli dejstvo, da je bilo ostalih virov hrupa zelo malo.
To nakazuje na dobro prepoznavanje mestnega hrupa. Pri prepoznavanju vira hrupa Ro#ne
doline se kot najbolj!a primerjava izka#e A!ker$eva ulica. Viri hrupa so v obeh okoljih
podobni, vendar velja Ro#na dolina za veliko mirnej!o okolico.
Nekaj besed !e za la#je branje grafov. Na abscisni osi imamo vir hrupa, ki smo ga
predvajali. Na ordinatni osi, lahko kot rezultat preberemo, v kolik!nem dele#u smo dolo$en
vir hrupa prepoznali kot hrup brezpilotnika, vlaka, Ro#ne doline, New Yorka in A!ker$eve
ulice.
Kot lahko vidimo na Sliki 4.11 skrajno levo, je algoritem vir hrupa A!ker$eve ulice v 35%
prepoznal res kot A!ker$evo ulico, v 52% kot hrup New Yorka, 1% kot Ro#no dolino in v
13% kot vlak.

Slika 4.11: Uspe!nost prepoznave zvoka pri faktorju k=1.

Rezultati obetajo dobre mo#nosti za uspe!no prepoznavo dolo$enih virov hrupa. Veseli, da
smo najuspe!nej!i ravno pri prepoznavanju vira hrupa brezpilotnika, saj je le ta za nas
najpomembnej!i. Dejstvo je, da je vir hrupa brezpilotnika specifi$en glede na ostale vire
hrupa in je bilo za pri$akovati, da bo rezultat odstopal od drugih.
Tudi faktor k=1 je dejansko najmanj ugoden za na!o prepoznavo, saj izbira v bazi samo
najbolj!i pribli#ek izmed vseh meritev. Razlike med meritvami so v$asih tako majhne, da
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lahko najmanj!e odstopanje pomeni drug rezultat. Zato je dobro, da posku!amo z ve$jim
faktorjem k, da dobimo bolj realno predstavo.
Nadaljevali smo s faktorjem k=3. Pri tem faktorju smo pravilno ovrednotili #e 4/5 virov
hrupa. Kot je vidno s Slike 4.12 smo napa$no ovrednotili samo hrup A!ker$eve ulice,
vendar gre razlago za to iskati #e v zgoraj opisanem primeru. Ponovno smo bili
najuspe!nej!i pri prepoznavi brezpilotnika, kjer smo dosegli 80% uspe!nost prepoznave.
Sledi New York, Ro#na dolina in vlak.
Najob$utneje se je rezultat glede na predhodni faktor k=1 izbolj!al v primeru prepoznave
Ro#ne doline, saj se je rezultat izbolj!al kar za 50%. Vidimo, da pove$anje faktorja k
pozitivno vpliva na uspe!nost prepoznave, kar smo predvideli #e na za$etku meritev.

Slika 4.12: Uspe!nost prepoznave zvoka pri faktorju k=3.

Tudi pri naslednjem faktorju k=5 pridemo do podobnih ugotovitev. S Slike 4.13 lahko
razberemo, da smo ponovno najuspe!nej!i pri prepoznavi brezpilotnika, ki je v tem
primeru #e kar 84%. "e vedno nismo pravilno ovrednotili hrup A!ker$eve ulice.
Res je, da dele# New Yorka v A!ker$evi ulici s pove$evanjem faktorja k pada, vendar ne
tako izrazito kot bi si #eleli. Pri vseh ostalih rezultatih je mo$ opaziti izbolj!anje rezultatov
glede na predhodne meritve.
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Slika 4.13: Uspe!nost prepoznave zvoka pri faktorju k=5.

Kot zadnjega smo izbrali faktor k=7. Opazili smo, da se rezultat pri tem faktorju izdatno ne
izbolj!a pri nobenem viru hrupa. Celo nasprotno, v primeru vlaka in Ro#ne doline pride
celo do poslab!anja rezultata. Ponovno smo najuspe!nej!i pri ovredotenju vira hrupa
brezpilotnika, kjer dose#emo najbolj!i rezultat izmed vseh meritev in sicer 88%, kar je
razvidno s Slike 4.14.

Slika 4.14: Uspe!nost prepoznave zvoka pri faktorju k=7.
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Ugotovili smo, da s pove$evanjem faktorja k dose#emo bolj!e rezultate uspe!nosti
prepoznave vira hrupa. Vendar pa faktor ni smiselno pove$evati v skrajne meje. Problem
nastane tudi pri sami procesorski mo$i ra$unalnika, saj mora izvesti ob$utno ve$ operacij
pri ve$jem faktorju k za vsakih 50ms. Glede na na!e rezultate meritev smo se odlo$ili, da
bomo pri nadaljnih meritvah uporabljali faktor k=5 kot referen$ni faktor za ugotavljanje
uspe!nosti prepoznave hrupa brezpilotnika.
S Slike 4.15 lahko razberemo, da se nam je, kot #e omenjeno, uspe!nost prepoznave vira
hrupa pri faktorju k=7 v dolo$enih primerih zmanj!ala. Do tedaj je uspe!nost prepoznave
pri vseh virih hrupa nara!$ala. Glede na to, da imamo veliko bolj!o prepoznavo vira hrupa
New Yorka kot A!ker$eve ulice, bomo ta vir uporabili kot referen$ni vir hrupa okolice pri
naslednji meritvi, kjer bomo merili uspe!nost prepoznave hrupa brezpilotnika skupaj s
hrupom okolice. Tudi to meritev bomo izvajali v gluhi komori.

Slika 4.15: Primerjava uspe!nosti prepoznave zvoka razli$nih kNN modelov.

4.3.2.2. Uspe#nost prepoznave vira hrupa skupaj s hrupom okolice v
gluhi komori
Meritev smo kot #e re$eno izvajali v gluhi komori. Za izvajanje meritve smo potrebovali
dodaten zvo$nik za simuliranje vira hrupa okolice. Meritve smo izvajali pri treh razli$nih
vrednostih SNR signala:
- +4dB SNR,
- +10dB SNR,
- +15dB SNR.

54

Rezultati in diskusija

Postavitev opreme v gluhi komori si lahko ogledamo na Sliki 4.16.

Slika 4.16: Postavitev merilne opreme za merjenje prepoznave vira hrupa brezpilotnika v gluhi
komori.

Slednje vrednosti smo preprosto nastavljali preko predojačevalnika. Vrednost nam izraža
za koliko decibelov je hrup brezpilotnika nad hrupom okolice. Zanimalo nas je namreč,
kako prevladujoč mora biti hrup brezpilotnika, da ga naš sistem uspešno zazna in
ovrednoti. Meritve smo izvedli za sledeče primere iz realnega okolja:
- brezpilotnik in hrup New Yorka,
- brezpilotnik in hrup Aškerčeve ulice,
- brezpilotnik in hrup vlaka,
- Brezpilotnik in hrup Rožne doline.
Rezultati meritev, prikazani na Sliki 4.17 odražajo pričakovane rezultate. Dejstvo je, da bo
sistem uspešneje prepoznaval hrup brezpilotnika, če pri zaznavi ne bo prevladoval hrup
okolice. Hrup okolice pomeni dejansko šum in motnjo pri vrednotenju vira hrupa.
Najslabše se je sistem izkazal pri prvi meritvi in sicer pri +4dB SNR. Sistem je zgolj v
50% pravilno ovrednotil prevladujoči vir hrupa. To se je zgodilo v primeru, ko sta bila za
hrup okolice izbrana Rožna dolina in Aškerčeva ulica. Pri +10dB SNR so že vsi rezultati
pozitivni, saj presegajo mejo 50% uspešnosti prepoznave. Pri +15dB SNR so vsi rezultati
odlični in izkazujejo zelo uspešno prepoznavo brezpilotnika neglede na vir hrupa okolice.
Vsi rezultati uspešnosti prepoznave so nad 90%. Pričakovati je bilo, da se bo sistem
najbolje odnesel v okolju kot je Rožna dolina, saj soseska velja za zelo mirno in bo tudi
brezpilotnik najlažje zaznati. V primeru visokega hrupa, kot sta hrup vlaka in hrup z zelo
obremenjene ulice New Yorka, je težko razbrati na večjo razdaljo hrup majhnega
brezpilotnika. Šele, ko se brezpilotnik približa v neposredno bližino našega merilnega
sistema, ga ta lahko prepozna in uspešno ovrednoti.
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Slika 4.17: Uspe!nost prepoznave vira hrupa skupaj s hrupom okolice v gluhi komori.

4.3.2.3. Ocena razdalje detekcije brezpilotnika
Sedaj, ko vemo pri kak!nih vrednostih SNR smo sposobni prepoznati brezpilotnik lahko
izra$unamo na kak!ni razdalji ga lahko zaznamo in prepoznamo. Za izra$un razdalje
moramo definirati za$etne pogoje sistema:
raven zvo$nega tlaka vira za$nemo opazovati na razdalji, ki je 10 krat dalj!a
od najkraj!e razdalje med brezpilotnikom in to$ko opazovanja,
dolo$imo minimalno razdaljo to$ke opazovanja l0,
predhodno je potrebno izmeriti raven hrupa okolice LOK,
izmeriti je potrebno zvo$no mo$ brezpilotnika LW
predpostavimo da se vir giblje s konstantno hitrostjo v0
dolo$imo minimalno vrednost SNR, pri kateri smo sposobni prepoznati
brezpilotnik.

Slika 4.18: Pot brezpilotnika mimo to$ke opazovanja.

Povezava med ravnjo zvo$nega tlaka in ravnjo zvo$ne mo$i podaja naslednja ena$ba:

56

Rezultati in diskusija

!! ! !! ! !" !"# ! ! !!

(4.3)
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(4.4)

Pri kateri je r razdalja med brezpilotnikom in to$ko opazovanja. %e razdaljo po
pitagorovem izreku razdelimo na minimalno razdaljo l0 in trenutno to$ko brezpilotnika
odvisno od $asa x(t)= x0-vt dobimo slede$o ena$bo:

%e ena$bo !e malo preuredimo pridemo do kvadratne ena$be iz katere lahko izra$unamo
$as pri katerem prepoznamo brezpilotnik.

!!!! !

!"!! ! !

!!!"!! !!! ! !! ! ! !!"!!! ! ! !"!
!! !

! !!" !!"# !!! !!!
!
!"

!!

(4.5)

Logi$no je da dobimo kot re!itev izraza dve re!itvi, saj je to$ka prepoznave neodvisna od
smeri iz katere prileti brezpilotnik. Za la#jo predstavo prilagamo spodnjo Sliko 4.19.

Slika 4.19: Primer izra$una razdalje detekcije brezpilotnika.

Iz grafa lahko razberemo, da iz to$ke opazovanja prepoznamo hrup brezpilotnika pribli#no
po 18 s od za$etka poti, ko skupna raven hrupa dose#e + 4 dB SNR. Hrup okolice je v
danem primeru nastavljen na 45 dB(A) kar bi lahko ozna$ili za nek mirnej!i predel mesta.
Sedaj ko poznamo $as, pri katerem prepoznamo brezpilotnik, enostavno izra$unamo na
kak!ni razdalji od to$ke opazovanja se brezpilotnik v danem $asu nahaja. To izra$unamo
po spodnji ena$bi:
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!!!! !

!

(4.6)

!!! ! !! ! !!!!! !

Kar v na!em primeru zna!a r=20 m. Sepravi, $e bi zna!al hrup okolice 45 dB(A) in je
raven zvo$ne mo$i na!ega brezpilotnika 82 dB(A), bi tak brezpilotnik, ki bi se gibal s
hitrostjo 1 m/s zaznali na razdalji 20 m. Minimalna razdalja od to$ke opazovanja l0 je v
danem primeru 3m.
Odlo$ili smo se, da bomo na! sistem preizkusili v treh razli$nih okoljih:
no$ni mir; 35 dB(A),
mirno mestno obrobje; 40 dB(A),
mestni vrve#; 50 dB(A).
Pri vseh okoljih smo upo!tevali isto raven zvo$ne mo$i brezpilotnika, ki v na!em primeru
zna!a LW=82 dB(A), minimalno to$ko razdalje l0=10 m ter hitrost brezpilotnika v=5 m/s.
Opazovali smo, kako natan$en bi moral biti na! sistem, da bi brezpilotnik prepoznal na
#eljeni razdalji. Spreminjali smo torej vrednost SNR in sicer SNR=1;3;5 dB.
#$%$&$%$' ()*+,!-./,0!

Pri no$nem re#imu smo hrup okolice nastavili na 35 dB(A). Poglejmo si rezultate v
spodnjem grafu.

Slika 4.20: Ocena razdalje detekcije brezpilotnika v no$nem okolju.
Preglednica 4.5: Ocena razdalje detekcije brezpilotnika v no$nem okolju.

Hrup okolja= 35 dB(A)
Razdalja detekcije [m]

SNR +1 dB
56

SNR +3 dB
44

SNR +5 dB
35

Kot lahko razberemo iz rezultatov bi bil dober sistem pri SNR +1 dB sposoben zaznati
brezpilotnik v takem okolju na razdalji 56 m, sistem s SNR +3 dB na razdalji 44m in
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sistem s SNR +5dB na razdalji 35m. Razdalje so ustrezne, da pravo$asno opozorimo
uporabnika in odreagiramo na dano situacijo.
#$%$&$%$& 1,-+)!0.23+)!)4-)45.!

Mirno mestno okolje predstavlja stanovanjsko sosesko z znirnim prometom, odmaknjeno
od ve$jih transportnih poti. Hrup okolice smo nastavili na 40 dB(A).

Slika 4.21: Ocena razdalje detekcije brezpilotnika na mirnem mestnem obrobju.

Preglednica 4.6: Ocena razdalje detekcije brezpilotnika na mirnem mestnem obrobju.

Hrup okolja= 40 dB(A)
Razdalja detekcije [m]

SNR +1 dB
31

SNR +3 dB
25

SNR +5 dB
19

Tudi v tem primeru bi sistem v vsej pogojih zaznal brezpilotnik. Opazimo, da so se
razdalje razpolovile glede na no$ni re#im, kar je razumljivo. Razdalje so !e vedno
obvladljive in omogo$ajo tudi v tem primeru ustrezno alarmiranje.
#$%$&$%$% 1.23+,!6-6./!

Mestni vrve# predstavlja okolje v neposredni bli#ini glavnih transportnih poti oziroma ob
ve$jih mestnih vpadnicah. Prisoten je hrup avtomobilov, tovornjakov, ljudi, avtobusov itd.
Hrup mestnega vrve#a smo nastavili na 50 dB(A).
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Slika 4.22: Ocena razdalje detekcije brezpilotnika v mestnem vrve#u pri l0=10 m.

Preglednica 4.7: Ocena razdalje detekcije brezpilotnika v mestnem vrve#u pri l0=10 m.

Hrup okolja= 50 dB(A)
Razdalja detekcije [m]

SNR +1 dB
10

SNR +3 dB
/

SNR +5 dB
/

V danem primeru smo sposobni zaznati brezpilotnik samo pri SNR +1 dB. V obeh ostalih
primerih nam na razdalji 10 m enostavno ne bi uspelo prepoznati brezpilotnika. V tem
primeru moramo minimalno razdaljo do to$ke opazovanja zmanj!ati do te mere, da v vseh
primerih brezpilotnik prepoznamo. Razdaljo smo zmanj!ali na l0=3 m.

Slika 4.23: Ocena razdalje detekcije brezpilotnika v mestnem vrve#u pri l0=3 m.
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Preglednica 4.8: Ocena razdalje detekcije brezpilotnika v mestnem vrvežu pri l0=3 m.

Hrup okolja= 50 dB(A)
Razdalja detekcije [m]

SNR +1 dB
10

SNR +3 dB
8

SNR +5 dB
6

Pri novem pogoju zaznamo brezpilotnik v vseh pogojih. Razdalje so zelo majhne, vendar
se moramo zavedati, da v nobenem primeru ne bi mogli takega okolja pokrivati zgolj z
enim merilnim mestom. Potrebno bi bilo razširiti število merilnih mest, da bi dosegli
ustrezno pokritost področja.

4.3.3. Uspešnost prepoznave vira hrupa v realnem okolju
Meritve v realnem okolju smo izvajali v neposrednji bližini laboratorija LDSTA. Torej
imamo že apriorij kot vir hrupa okolice Aškerčevo ulico v njegovi neposrednji bližini.
Moramo dodati, da je bila v času izvajanja meritev ulica zelo prometno obremenjena, tako
da so bile meritve izvedene v korektnem okolju. Meritve smo izvajali na višini cca. 4m od
tal. Uporabili smo 6 lopatični brezpilotnik samostojne izdelave, ki ga je moč videti na Sliki
4.24.

Slika 4.24: 6 lopatični brezpilotnik.

Samo anteno z mikrofoni smo postavili na okno laboratorija na višini 4m od tal. Anteno
smo jasno usmerili navzven. Oprema za obdelavo podatkov (računalnik in
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predojačevalnik) smo obdržali znotraj prostorov laboratorija. Položaj opreme je viden na
Sliki 4.25.

Slika 4.25: Postavitev antene mikrofonov za detekcijo hrupa.

Meritve smo izvajali na dveh različnih lokacijah – na oddaljenosti 4 m in 10 m od antene
mikrofonov. S tem smo na nek način želeli izvedeti, na kateri oddaljenosti oziroma pri
kateri vrednosti SNR še lahko uspešno prepoznamo brezpilotnik. Za obe oddaljenosti smo
izvedli meritve pri vseh štirih vrednostih faktorja k.
Vse posnetke smo izvajali enako dolgo in sicer 90 sekund. Na koncu smo podatke izvozili
v MS Excel, kjer smo jih obdelali v končno verzijo. Pri vseh merjenjih smo upoštevali tudi
smer vira hrupa. Nastavljen kot je bil 90°. Vsakič, ko je brezpilotnik preletel to mejo so se
podatki zbirali v tekstovno datoteko. Med merjenjem smo preizkušali tudi sistem
alarmiranja. Sistem uporabnika opozori na prisotnost brezpilotnika za tem, ko sistem v
petih zaporednih intervalih ovrednoti vir hrupa kot brezpilotnik. Na ekranu, za nadzor
sistema, se prižge rdeča luč za alarm, kot je prikazano na Sliki 4.26.
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Slika 4.26: Prikaz nadzornega sistema za detekcijo brezpilotnika.

Prve meritve smo izvedli na razdalji 4 metre od antene mikrofonov. Kot #e re$eno so vsi
posnetki trajali 90 sekund. Za$eli smo s faktorjem k=1 in nadaljevali po ustaljeni praksi
vse do k=7. Rezultati meritev so predstavljeni na Sliki 4.27.

Slika 4.27: Uspe!nost prepoznave brezpilotnika v realnem okolju na razdalji 4 m.
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Rezultati meritev nekoliko presene$ajo. Tudi v realnem okolju, kjer smo bili izpostavljeni
hrupu A!ker$eve ulice sistem ta hrup prepozna kot hrup New Yorka. Sepravi je rezultat
isti, kot pri meritvah v gluhi komori. "e ve$. Tudi $e smo si v gluhi komori poleg
brezpilotnika kot hrup okolice izbrali hrup A!ker$eve ulice, ga je sistem ovrednotil kot
hrup New Yorka.
Torej sistem v obeh okoljih deluje enako, kar je na nek na$in dobro. Statisti$no gledano, je
bil hrup brezpilotnika v kar 3/4 primerov najve$krat ovrednoten hrup. Samo v primeru, ko
je bil faktor k=5 se to ni zgodilo, ampak je prevladal hrup New Yorka s 38%. %udi dejstvo,
da se je ravno pri tem faktorju k sistem najslab!e odrezal. V gluhi komori smo namre$ pri
tem faktorju dosegli najbolj!e rezultate.
Sistem je tudi samo v enem primeru z dokaj veliko zagotovostjo ovrednotil hrup
brezpilotnika za prevladujo$ega. To se je zgodilo pri faktorju k=3, kjer smo dosegli 57%
uspe!nost prepoznave. Dejstvo, da se med rezultate ne uvr!$ata hrupa Ro#ne doline in
vlaka sta pozitivna. Teh dveh virov takrat v na!em merilnem okolju ni bilo. Ugotovili smo
tudi, da je bil hrup A!ker$eve ulice zelo velik, saj smo v povpre$ju dosegali zgolj +4dB
SNR. Torej smo meritve opravljali v najte#jih razmerah za na! sistem, $e se ozremo na
rezultate iz gluhe komore. Tudi tam smo dosegli zgolj 53% uspe!nost prepoznave v
primeru, ko je bila za vir hrupa okolice izbrana A!ker$eva ulica. S prepoznavanjem smeri
sistem ni imel nobenih te#av. Glede na videno, smo se vsi strinjali, da lociranje deluje
brezhibno.
Za naslednjo meritev smo si izbrali razdaljo 10 metrov. Tudi na tej razdalji smo izvedli
posnetke dolge 90 sekund. Faktorji k so ostali nespremenjeni. Brezpilotnik je sedaj letel
veliko bli#je glavnemu viru hrupa – A!ker$evi ulici. Antena mikrofonov je ostala na isti
vi!ini. Rezultati meritev so predstavljeni na Sliki 4.28.

Slika 4.28: Uspe!nost prepoznave brezpilotnika v realnem okolju na razdalji 10 m.
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Dobljeni rezultati so nas presenetili. V prvi vrsti nas preseneti, da je sistem pri tokratnih
meritvah z veliko zagotovostjo ovrednotil hrup Aškerčeve ulice. V vseh predhodnih
meritvah se je namreč bolj pogosto opredelil za hrup New Yorka kot slednjega. Dejstvo, da
na 10 metrski razdalji nismo več sposobni zaznati in ovrednotiti hrup brezpilotnika niti ne
preseneča. V povprečju je bil SNR signala samo +2dB kar je praktično nič. Vrednost
faktorja k bistveno ne vpliva na uspešnost prepoznave. Sistem hrup ovrednoti v vseh
primerih praktično identično. Zagotovo vpliva na prepoznavo brezpilotnika dejstvo, da je v
naši bazi drug tip brezpilotnika. Sistem bi zagotovo deloval bolje, če bi imeli v bazi vsaj še
nekaj brezpilotnikov. Problem je tudi težavno enakomerno premikanje brezpilotnika, saj ga
je potrebno vseskozi uravnavati. Dobro bi bilo izvesti dodatna snemanja brezpilotnika v
prostem teku. Na ta način bi dobili boljše končne rezultate. Dejstvo je tudi, da bi nam
dodatni mikrofoni zelo skrajšali razdaljo, na kateri bi bili sposobni klasificirati zvočni
signal. Dejstvo je da bi nam podvojitev števila mikrofonov povečala sposobnost detekcije
SNR za 3dB, 32 mikrofonov pa bi nam SNR povečalo za 6dB. To možnost puščamo
odprto za nadaljno raziskovanje.
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5. Zaključki
Zasnovali smo merilno progo za detekcijo brezpilotnih letalnikov na podlagi analize
psihoakustičnih cenilk zvoka in lokalizacije vira hrupa. Za pridobivanje podatkov smo
izdelali mikrofonsko anteno ter spisali programsko kodo v okolju LabView.
Preverili smo kako učinkovit je naš sistem lokaliziranja vira hrupa ter kako in na kakšni
razdalji smo sposobni vir hrupa klasificirati.
Ugotovili smo da naš sistem lokalizacije vira deluje zelo dobro. Zato smo dobljene
rezultate uvrstili tudi v vektor značilk za prepoznavo vira hrupa. Sam vir hrupa smo
sposobni zelo dobro klasificirati v mirnem okolju. Rezultati v gluhi komori in tudi v
realnem okolju nakazujejo na možnost implementacije rešitve pri razdaljah do 20 m od
točke meritve. Pri visoki prisotnosti hrupa okolja npr. v mestnem vrvežu, se možnosti
uspešne detekcije brezpilotnikov močno zmanjšajo oziroma se razdalje detekcije spustijo
na maksimalno 5 m. Dejstvo je, da bi se nam s podvojitvijo števila mikrofonov skrajšala
razdalja detekcije brezpilotnih letalnikov. S podvojitvijo števila mikrofonov bi razmerje
signal/šum povečali za 3 dB, s tem pa bi učinkoviteje klasificirali dominanten vir hrupa.
Dokazali smo, da je lahko enostavna prishoakustična analiza zvočnega signala dobra
osnova pri detekciji različnih potencialnih nevarnosti. V našem primeru gre za detekcijo
brezpilotnika, lahko pa bi se sistem uporabil tudi pri preventivnih pregledih strojev v
industriji. Na tak način bi učinkovito zmanjšali stroške nepredvidenega izpada proizvodnje.
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