
 گفتارآنالیز اکوستیک 

یک بخش مهم در ارزیابی اختالتت ص تت ص  

ارزیابی های اک سالیکی ت ص )تجزیه و تحلیل 

اک سالیکی ت ص( است. آنالیز اک ستالتیتکتی 

ت ص  اسالفاده از روش هایی اک سالیکی استت 

که برای مشخص کردن عملکرد ت تی اسالفاده 

می ش د  در واقع  هدف اتلی از گستالترش 

آنالیزهای اک سالیکی ت ص  کمی کردن جنبته 

های مالفاوص عملکرد ت تی می باشد. یکی از 

رایجالرین و ساده ترین سیگنال ت تی که در 

تحلیل های اک سالیکی اسالفاده می ش د  مت   

ت تی است که فرد در یک میکروفن ت لید می 

کند. از فرد خ اساله می ش د تا تکالیف مخاللف 

گفالاری )کشیدن واکه  خ اندن  گفالار پی ساله( 

یم را در یک میکروفن ت لید و تدای فرد ضبط 

تحلیل و اندازه گتیتری هتای شود. و سپس 

شدا(  ادا سیگنال ت تی ضبط صدا) اک سالیکی 

)سدتددفداد( )ت دسدتددودا(  ددا و اد م )ودد )ر دا   دتدد ددو  

پذیرد و معیارهای اکت ستالتیتکتی صورت یم 

همچ ن فرکانس  شدص  فرمنت و آشفتالتگتی 

 تدا را بط ر دقیق ارائه می دهند. بنابراین این 

روش بسیار غیرتهاجمی است و به آسانی معیارهای 

 ر) عملکرد 
ی
هم در افراد با ت ص طبیعی و هتم صوت

 د ا. در افراد با اخالتل ت تی ارائه می 

 کاربردهای بالینی آنالیز صوتی 

غربالگری)تشخیص اولیه سریع و ارزان بسیتاری  -1

 از شرایط جدی همچ ن سرطان حنجره(

 حمایت تشخیصی -2

 ارزیابی اثراص نسبی رویکردهای درمانی مالفاوص -3

 ارزیابی پیشرفت در طی یک دوره  -4
 
 در ات

 

 

 معرفی نرم افزارهای تحلیل اکوستیک گفتار

  SpeechDr**نرم افزار 

*ارائه بازخ رد شنیداری و بینایی به بیمار)به شکل 

 همزمان(

*اندازه گیری شاخص های اک سالیکی اولیه مانتنتد 

 فرکانس و شدص)به شکل همزمان(

* اندازه گیری شاخص های ویژه اک سالیکی ماننتد 

 فرمنت و آشفالگی)به شکل همزمان(

 ** مجم عه سخت افزاری و نرم افزاری 

speech studio 

 اندازه گیری ویژگی های اک سالیکی گفالار * 

و انتدازه گتیتری   EGG*ارائه م    رینگ گراف)

)این دسالگاه مجتهتز بته  EGGویژگی های م   

 پردازشگر  رینگ گراف می باشد(.

 praat**نرم افزار 

*اندازه گیری شاخص های آک سالیکی اولیه ماننتد 

 فرکانس و شدص )به شکل غیرهمزمان(

*اندازه گیری شاخص های ویژه آک سالیکی ماننتد 

فرمنت و آشفالگی)به شکل غیرهمزمان(                                                             

 

 



 

 گروه آموزشی آسیب شناسی گفتار و زبان

 آزمایشگاه گفتار و زبان

 

 آنالیز اکوستیک صوت

Acoustic Analysis of Voice 

*انجام محاسبه نم نه های ت تی به تعداد زیاد و بته 

 ت رص یکجا )به شکل غیرهمزمان(

 

 :Speech Analyzerنرم افزار ** 

 اسپکالروم هااندازه گیری و ارائه بازخ رد بینایی  *

 

   frequencyا م )و )ر** 

*ارائه بازخ رد بینایی و شنیداری به ت رص همزمان 

(Real) 

*مقایسه تداهای ت لید شده به تت رص آنتی و 

 همزمان

*بررسی ویژگی آک سالیکی م رد نظر با ت جه بته 

 مشخصاص آک سالیکی تدا

 

 WASP ا م )و )ر**   

 ارائه بازخ رد بینایی و شنیداری به ت رص کلی*

 *اندازه گیری شاخص آک سالیکی فرکانس

*امکان باز شدن چند تفحه به ت رص همزمان و در 

 نالیجه امکان مقایسه نم نه های ت تی قبل و بعد.

 Audacity افزارا م ** 

 ضبط و ویرایش حرفه ای تدا*

*ضبط تدای همزمان چندین نفر در کانتال هتای 

 جداگانه

 ویژه برای بیماران *ت انایی ساخت "تکلیف های

 

دپارتمان آسیب شناسی گفالار و زبان.مجهز بته  

 Speechمجم عه سخت افزاری و نرم افتزاری 

Studio   4 سیسالم مجهز به نرم افزارSpeech  

Dr    8  سیسالم مجهز به نرم افزارPraat  و سایر

نرم افزارهای تحلیل اک سالیکتی تتدا مت تل)

Audacity  Wasp   Speech Analyzer  

Frequency  و..( برای انجام تتحتلتیتل هتای

اک سالیکی ت ص در افراد طبیعی و افراد با اخالتل 

 ت ص می باشد.

 


