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 (Periodogram) تخمین طیف پریودگرام

پریودگرام  پرداخت. خواهیم (Periodogram)پریودگرام  روش با استفاده از تخمین چگالی طیفی توانبه  تکلیف کامپیوتریدر این 

 است. WSSیک روش تخمین غیرپارامتریک فرآیندهای تصادفی 

 استفاده کنید. periodogramدستور  MATLABراهنمایی: از راهنمای 

 :ضبط سیگنال صحبت خود

آن را در ضبط و نمودار  MATLABافزار کنید با استفاده از نرمای مانند )سالم( را بیان میدر حالی که کلمه سیگنال صدای خود را

 .ی زمان رسم کنیدحوزه

 استفاده کنید. audiorecorderدستور  MATLABاز راهنمای برای ضبط سیگنال صدا راهنمایی: 

 :تخمین طیف سیگنال

 .را رسم کنید سیگنال صحبت تخمین طیف periodogramبا دستور 

o  صدا، نال سیگ طبرداری در نظر گرفته شده در ضبونهی بین فرکانس زمان گسسته و زمان پیوسته و نرخ نماساس رابطهبر

 .مشخص کنید سیگنال را های با انرژی قابل مالحظه(فرکانس) البی فرکانسی غمحدوده

o در دستور  را برداریفرکانس نمونهaudiorecorder  و مراحل باال را  تغییر دهید 00888 و 00888به  0888از پیش فرض

 تکرار کنید.

 :ی کتاب()محاسبه از رابطه خمین طیف سیگنالت

. شما نیز از روی این آوردبه دست می و جزوه کتاب (0300ی )بر اساس رابطهرا  سیگنال صحبت تخمین طیف periodogramدستور 

 .کنیدی قسمت قبل مقایسه و با نتیجهرسم و  محاسبهرابطه پریودگرام را 

  کنید. دقت dBدهی نمودار پریودگرام بر اساس و مقیاس Nبه طول سیگنال توجه: 

 :Welch میانگین تخمین طیف به روش

ی )رابطه نال استختلف سیگهای مروی بلوک دهگیری شان شد پریودگرام میانگینتخمین طیف در کالس عنوروش دیگری که برای 

ش را نیز برای سازی شده است. پریودگرام به این روپیاده pwelchبا دستور  MATLABافزار در نرم کتاب را ببینید(. این روش 0300

 سیگنال صدای خود رسم کنید.

کنید )برای مثال، با صدای بلند یا زمزمه کردن( تکرار کنید و متفاوت تلفظ میشده را ی بیانمراحل قبل را برای حالتی که کلمه

 .را مقایسه کنید پریودگرامنمودارهای 

 :ی مورد نظرهاخروجی

 چاپ شده است. A4که در یک طرف صفحه  (m-fileها )فایل کد
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 .A4نمودارهای خواسته شده در طرف دوم صفحه رسم 

 گیری در یک پاراگراف.نتیجه

 پاسخ به پرسش:

تری رهایی این روش تخمین پایداکنید برای چه سیگنالبه روش پریودگرام ساده را بنویسید و فکر می Welchمیانگین مزیت روش 

 دهد؟ارائه می


