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 پردازش صدا در متلب

 بارگذاری صدا در متلب•
 
 

 .نرخ نمونه برداری است fsحاوی داده صوتی و  roadآرایه •
 music CD   (fs=44,100 samples/second)نرخ نمونه برداری مشابه •

 
 size(road)       اندازه آرایه•

 
 

 

[road,fs]=wavread('road.wav'); % loads “the long and winding road” clip 
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 پردازش صدا در متلب

مثال 
 جدا سازی سیگنالهای کانال راست و چپ•

left=road(:,1); 

right=road(:,2); 

 

 نمایش نمودار داده در برابر زمان•
1. time=(1/fs)*length(left); %پخش صدامحاسبه مدت زمان    

2. t=linspace(0,time,length(left)); 

3. plot(t,left) 

4. xlabel('time (sec)'); 

5. ylabel('relative signal strength') 
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 پردازش صدا در متلب

مثال 
 نمایش بخش از داده صوتی•

time=(1/44100)*2000; 

t=linspace(0,time,2000); 

plot(t,left(1:2000)) 

xlabel('time (sec)'); 

ylabel('relative signal strength'); 

 پخش صدا•
soundsc(left,fs)  % plays left channel as mono 

soundsc(right,fs) % plays right channel mono sound nearly the 

same) 

soundsc(road,fs)  % plays stereo (ahhh…) 
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 پردازش صدا در متلب
  sound تابع•

• sound(y,Fs) 

• sound(y,Fs,bits) 

 صوت به ماتریس تبدیل•

 Fs برداری نمونه نرخ با بلندگو به y صوتی سیگنال ارسال•

 m) است m-by-1  ماتریس یک صورت به  y کاناله تک صدای برای•

 (است صوتی های نمونه تعداد

•y ماتریس یک تواند می  m-by-2 matrix مربوط ستون اولین .باشد 

 است راست کانال به مربوط ستون دومین و چپ کانال به
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 پردازش صدا در متلب
  sound تابع•

• sound(y,Fs) 

• sound(y,Fs,bits) 
 
 

  این از خارج مقادیر و است  -1 و 1 بین  y مقادیر که است فرض براین  sound تابع•
  .(دهد می برش) کند می حذف را محدوده
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 پردازش صدا در متلب

 مثال•
• load gong.mat; 

• sound(y, Fs); 

 

• load handel.mat; 

• sound(y, 2*Fs); 
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 چیست؟ soundsc و   soundتفاوت بین  
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 پردازش صدا در متلب

معکوس پخش 

 
y=[1;2;3;4;5] 

y2=flipud(y) 

 

left2=flipud(left); 

soundsc(left2,fs) 
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 پردازش صدا در متلب

صوتی داده به اکو کردن اضافه 
 نمونه هر به قبلی زمان در نمونه کردن اضافه با پژواک یا اکو ایجاد•

 صوت
leftout=left;  

 %با به همان اندازه leftایجاد یک آرایه جدید برای  

 N=10000;  % delay amount N/44100 seconds 

for n=N+1:length(left) 

leftout(n)=left(n)+left(n-N);  % approximately ¼ 

second echo 

End 

soundsc(left,fs) % original 
% Wait until the sound stops before moving to next sound 

command 

soundsc(leftout,fs) % signal with new echo 
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 پردازش صدا در متلب

(استریو صدا) صوتی داده به اکو کردن اضافه 
out=road;  % set up a new array, same size as old one 

 N=10000;  % delay amount N/44100 seconds 

for n=N+1:length(road) 

out(n,1)=road(n,1)+road(n-N,2); % echo ight-to-left! 

out(n,2)=road(n,2)+road(n-N,1); % echo left-to-ight! 

end 

  

soundsc(road,fs) % original 

soundsc(out,fs) % echo 
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 پردازش صدا در متلب

پخش سرعت تغییر 

 
[hootie,fs]=wavread('hootie.wav'); 

% loads Hootie 

soundsc(hootie,fs/1.5) 

soundsc(hootie,fs*1.5) 
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 پردازش صدا در متلب

صدا کاهش یا افزایش 
یابد کاهش یا افزایش باید صوت دامنه. 
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 پردازش صدا در متلب

مثال-صدا کاهش یا افزایش 
% make sound louder/quieter  

clear all; 

1. Fs = 44100; % sampling frequency 

2. dur = 1; % duration of sound (in sec)  

3. % time vector 

4. t = [0 : 1/Fs : dur-1/Fs]; % 1 second --> length(t) = 44100  

5. % frequency سینوسی تابع اساس بر فرکانس ایجاد  

6. freq = 440;  

7. f = sin ( 2*pi * freq * t ); 

8.  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

9. % scale sound 

10.amp = .5;  

11.f_amp = amp * f;  

12.sound(f_amp,Fs)  

13.plot( t(1 : 2*round(1/freq*Fs)) , f(1 : 2* round(1/freq*Fs)) )  

14.hold on  

15.plot( t(1 : 2*round(1/freq*Fs)) , f_amp(1 : 2* round(1/freq*Fs)) , 

'r')  

 
 

ایجاد یک سیگنال صوتی بر اساس  
 موج سینوسی
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 پردازش صدا در متلب

? 
 
soundsc(left,fs);  % Original left channel 

  

soundsc(left-right,fs);  

? 
 

soundsc(hootie(:,1),fs);                           

% Original left channel 

  

soundsc(hootie(:,1)-hootie(:,2),fs);   
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 پردازش صدا در متلب

? 
[hootie,fs]=wavread('hootie.wav'); % loads Hootie 

out=hootie; 

 for n=2:length(hootie) 

 out(n,1)=.9*out(n-1,1)+hootie(n,1); % left 

 out(n,2)=.9*out(n-1,2)+hootie(n,2); % right 

 end 

soundsc(hootie,fs) % original 

soundsc(out,fs)  % ? 

? 
out=hootie; 

 for n=2:length(hootie) 

out(n,1)=hootie(n,1)-hootie(n-1,1); % left 

out(n,2)=hootie(n,2)-hootie(n-1,2); % right 

end 

soundsc(out,fs)  % high pass filtered 
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 پردازش صدا در متلب

صوتی سیگنال به نویز کردن اضافه و نویز ایجاد 
 تابع (B=randn(A که می کند تولید به گونه ای حقیقی تصادفی اعداد  

 که هست نویزی همان این که . باشد یک معیار انحراف و صفر میانگین
 داریم الزم

[perfectSound, freq] = wavread('road.wav'); 
 
N= randn(length(perfectSound), 2); 
 
 noisySound = perfectSound + N; 
 
 

 


