
Matlab-intro MUS4218

Kristian Nymoen

1 Introduksjon
Dette kompendiet tar utgangspunkt i teknikkene som ble vist i Matlab i MUS4218 våren 2017. Det
oppdateres underveis i semesteret, og er derfor litt ustrukturert. Kompendiet er ment som støttemateriale
for pensumartiklene som gjennomgår analyse av motion capture og lydanalyse i Matlab.

IMV-studenter kan bruke Matlab på view.uio.no, midirommet, diverse pc-stuer på campus, og du
kan laste det ned til egen maskin:
http://uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/p-base/matlab.html

2 Matlab-vinduet
Kommandolinjen er det første som møter deg i Matlab. Her kan du skrive inn ulike funksjoner og
kommandoer. I eksempelet nedenfor har vi skrevet 2+5 i kommandolinjen, og får opp at svaret er 7..

Til venstre finner vi “Workspace”, hvor det dukker opp vaiabler som vi kan gi verdier til. Variabler
er F.eks. kan vi si at a skal ha verdien 3 og deretter skrive a + 7, som gir oss svaret 10.

“Workspace” er altså en liste med alle de variablene vi har å jobbe med til enhver tid. Vi kan se nærmere
på hver variabel ved å dobbeltklikke på variabelnavnet i workspace-vinduet.

I tillegg til workspace og kommandolinjen er “current folder” nyttig. Dette vinduet viser innholdet
i den mappen på datamaskinen hvor matlab befinner seg for øyeblikket. Du kan navigere rundt på
maskinen som i en vanlig filutforsker, f.eks. for å finne frem lydfiler, bilder, eller andre ting.
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3 Variabler
Det finnes mange ulike typer variabler.

• a = 4 gjør variabelen a til et tall

• a = 4.5 også

• Vi kan også sette a til å være en tekststreng: a = ’heipådeg’

• Eller en rekke med tall: a = [3 4 5]

• Vi kan hente ut tall fra tallrekken. a(2) gir oss det andre tallet i rekken. En slik henvisning til et
tall i en tallrekke kalles index.

• a kan også settes til å være en matrise med rader og kolonner.
a = [1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12]
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Når a er satt til å være en matrise som i forrige eksempel kan vi

• hente ut et tall ved å angi radnummer og kolonnenummer i parantes: a(2,4)

• Vi kan gange hele matrisen med et tall a * 2

• legge sammen matrisen med seg selv a+a

• snu matrisen rundt (også kalt transponere) a’

• hente ut en av kolonnene i matrisen a(:,3)
Prøv om du klarer å hente ut en av radene i matrisen

4 rekker
Vi kan bruke kolon til å lage tallrekker.

• a = 1:10 ←Gir oss alle tallene fra 1 til 10

• a = 0:10:100 ←Gir oss tallene fra 0 til 100 med intervall på 10

• Eller vi kan bruke linspace, hvis vi vet første og siste nummer vi er ute etter, men ikke orker å
regne oss frem til intervallet
a = linspace(3,6,6) ←Gir 6 jevnt fordelte tall mellom 3 og 6
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5 rydde opp
• clc ←Fjerner all tekst i kommandovinduet

• clear ←Sletter alle variabler (INGEN ANGREFUNKSJON)

• For å ha et litt ryddigere kommandovindu kan det være nyttig å skrive ; etter kommandoene. Begge
punktene nedenfor setter verdien av a til 4, men bare den første printer ut a = 4 i kommandovinduet:

a = 4

a = 4;
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6 To variabeltyper til

6.1 struct
En struct er en variabeltype som kan bestå av flere felter. Du får tilgang til feltene ved:
variabelnavn.feltnavn. F.eks. kan vi lage en struct a med feltnavnet ‘navn’ slik:

• a.navn = ’skarptromme.wav’

hvis vi har en lydfil som heter skarptromme.wav, kan vi lese inn denne i et annet felt i a. Feks. feltet
‘lyddata’.

• a.lyddata = audioread(’skarptromme.wav’);

Så kan vi hente ut lyddataenee igjen ved å skrive a.lyddata. For eksempel kan vi gi lyddataene som
input til sound-funksjonen, og spille av lydfilen:

• sound(a.lyddata,44100)

(tallet 44100 er samplingsraten til lydfilen)

I structen over er det ene feltet (navn) en tekststreng, og det andre (lyddata) en matrise med tall (samples
i lydfilen).

6.2 cell
En annen variabeltype dere kan møte er cell. En cell lages ved å bruke krøllparanteser { og }. Den
kan inneholde hva som helst, og en rekke med celler kan også inneholde hva som helst. Skal du ha ulike
variabeltyper i en rekke må du altså bruke cell. Innholdet i cellen får du ut på samme måte som i
rekkeeksemplene over, f.eks. ved å skrive a{2}.
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7 Plotting
Du kan enkelt lage et plot som viser en rekke med tall eller en matrise. Ved å høyreklikke på variabelen
i workspace kan du bruke Plot Catalog til å tilpasse plottet ditt.

Eller du kan lage et plot ved å skrive plot(a) i kommandolinjen:
Det finnes flere ulike typer plot. F.eks. et søylediagram: bar(a)
Hvis du ikke angir X-verdier i plottet ditt vil Matlab gå ut ifra at X-aksen skal ha verdier 1, 2, 3, osv. slik
som i figuren ovenfor. Men du kan endre dette ved å legge inn x-verdier i plotte-kommandoen din.

• bar(0:10:100,a) ←angir at x-verdiene skal være 0, 10, 20, osv.

Vi kan endre utseendet på figuren:

• ylim([0 10]) ←grenseverdier på y-aksen

• title(’Min figur’)

• xlabel(’beskrivelse av X-aksen’)

• ylabel(’beskrivelse av Y-aksen’)

• grid on ←lager et rutenett
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• legend ←lager en info-boks

Hvis du vil at verdiene på X-aksen skal gå jevnt fra 0 til 5, men ikke er sikker på hvilke verdier som
ligger i mellom kan du bruke linspace:

• plot(linspace(0,5,11),a)

Du kan spesifisere utseendet til grafen ved å gi flere argumenter til plot-funksjonen.

• plot(a,’r’) ←lager en rød graf

• plot(a,’r--’) ←lager en rød stiplete graf

• plot(a,’*’) ←lager ikke strek, men plotter stjerne-markører
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• plot(a,’go-’) ← g = grønn, o = rundingmarkører, - = heltrukken linje

• plot(a,’k:’,’LineWidth’,3) ← k = sort, : = stiplete linje, tykkere linje

Vi kan dele opp figuren vår i ulike subplot. Dette er plot som vises i samme figur. Noen eksempler vises
her:

De to første tallene i subplot-parantesen angir antall horisontale og antall vertikale subplot. Det tredje
tallet angir hvilket subplot vi snakker om. Legg merke til at subplot nummer 1 har en sort stiplet linje,
subplot nummer 2 er grønt med o-markører, subplot nummer 3 har en rød stiplete linje, og subplot
nummer 4 har bare stjernemarkører.

• For mer informasjon om de ulike funksjonene, se matlabs hjelpefunksjon. Det enkleste er å skrive
inn kommandoen du lurer på i kommandolinjen (f.eks. plot), og så trykke fn+F1, eller markere
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navnet på funksjonen, høyreklikke og velge ‘help on selection’. Alternativt kan du skrive help
plot i kommandolinjen og trykke enter.

8 Informasjon om variabler / enkel statistikk
Hvor lang er en rekke?

• length(a)

Hvor stor er en matrise?

• size(a)

Hva er den største eller minste verdien?

• max(a)

• min(a)

Hva er gjennomsnittet?

• mean(a)

• median(a)

• mode(a)

Merk at hvis a er en matrise får dere gjennomsnittet/max/min per kolonne.
Hvordan tror du at du kan få max-verdien av hele matrisen?
(svaret står på neste side)
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Siden max(a) gir en rekke som inneholder max-verdier for alle kolonnene vil max(max(a)) gi ett tall som
er max-verdi for hele matrisen. En annen mulighet er å “unwrappe” hele a-matrisen slik max(a(:)).

9 Importere data
Du kan lese inn data fra en tekstfil ved å bruke textread(). F.eks. kan vi lese inn filen sokereIMV.txt
slik:

• a = textread(’sokereIMV.txt’);

Det finnes flere funksjoner for å lese inn data.
Data fra tekstfiler kan også leses inn med funksjonene csvread, importdata, og load. For mer

avanserte tekstfiler må vi bruke fscanf. csvread() er tilpasset å lese inn data i csv-format (comma-
separated-values), og importdata() leser inn mange ulike formater. Til lyd bruker vi audioread().

9.1 Lagre figur
• Du kan lagre figuren ved å klikke på diskett-ikonet øverst i figurvinduet.

• Du kan også ta et skjermbilde (cmd-shift-4 og dra over figuren)

10



• eller skrive: print(gcf,’-dpng’,[’./filnavn.png’]) for å lagre som png-fil

• eller skrive: print(gcf,’-deps’,[’./filnavn.eps’]) for å lagre som eps-fil

10 Script
Et script i matlab er en samling med kommandoer som vi til nå har skrevet i kommandolinjen. For
å lage en script-fil velger du “New Script” oppe til venstre i matlab-vinduet, eller trykker CMD-N på
tastaturet. Et tomt redigeringsvindu for din nye scriptfil skal da komme frem.

Redigeringsvinduet kan vi fylle med kommandoer. La oss for eksempel lage et script som utfører kom-
mandoene som laget søylediagrammet over IMV-søkere i figuren vi lagde tidligere. Vi skriver inn kom-
mandoene på separate linjer, og lagrer scriptfilen vår.
For å kjøre scriptet må vi passe på at vi i matlab befinner oss i samme mappe som der scriptet er lagret.
Vi kan navigere med browse-ikonet oppe til venstre, eller bruke cd-kommandoen (f.eks cd ∼/Desktop
som tar oss til skrivebordet). Når vi er inne i riktig mappe kan vi enkelt skrive navnet på scriptet i
kommandolinjen og trykke enter:
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Alternativt kan vi inne i redigeringsvinduet (Se figur på forrige side) trykke på “run”-knappen som ser
ut som et play-symbol.

10.1 Kommentarer
Det er ofte nyttig å legge inn kommentarer i scriptet. Kommentarer er tekst som vi som programmerere
kan lese, men som matlab hopper over når det kjører scriptet. I Matlab legges kommentarer inn med
%-tegnet.

Kommentarer kan brukes til å forklare hva som skjer i scriptet. Vi kan også bruke dem dersom vi vil
hoppe over noen av linjene våre med programmeringskode. I eksempelet nedenfor har vi tre forklarende
kommentarer, og vi har bestemt oss for å kutte den linjen som setter en forklarende tekst på Y-aksen.

11 Systemkommandoer

11.1 Navigere i mapper på datamaskinen
Du kan navigere i mappene på datamaskinen med kommandoen ’cd’. Her er noen eksempler:
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• cd matlab % flytter deg fra mappen du er i nå, og inn i mappen
matlab (som ligger i den mappen du nå er inne i)

• cd .. % flytter deg til mappen som er ett nivå høyere
• cd ../.. % flytter deg til mappen som er to nivå høyere
• cd ../Documents % flytter deg ett nivå høyere og deretter til mappen Documents
• cd ~ % flytter deg til USER-mappen på en mac
• cd % flytter deg til root-mappen på en mac
• cd c:\ % flytter deg til roten av C-disken på en pc

12 Mer om indexering
Vi husker fra del refsec:variabler om variabler at for å hente ut bare noen av tallene som ligger i en
variabel kan vi bruke variabelnavn(index). For eksempel a(3) gir oss tallet som ligger på plass 3 i
variabelen a.

>> a = [0 10 20 30 40 50 60 70 80];
>> a(3:6)
ans = 20 30 40 50

Videre kan vi hente ut en rekke av tallene:

>> a(3:6)
ans = 20 30 40 50

Vi kan også bruke kolon-funksjonen til å hente ut bare hvert 2. (eller 3., 4., osv) tall.

>> a(3:2:7)
ans = 20 40 60

Rekken 3:2:7 i eksempelet over er det samme som [3, 5, 7] (start på 3, hopp 2 om gangen, slutt på 7).
Dette gir oss det 3. 5. og 7. tallet i variabelen a.
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Dersom a er en matrise med flere kolonner og flere rader utvider vi bare indexeringen.

>> a = [10 20 30 40 50 60 70 80; 11 21 31 41 51 61 71 81;
12 22 32 42 52 62 72 82; 13 23 33 43 53 63 73 83 ]

a =
10 20 30 40 50 60 70 80
11 21 31 41 51 61 71 81
12 22 32 42 52 62 72 82
13 23 33 43 53 63 73 83

>> a(:,3:2:7)
ans =

30 50 70
31 51 71
32 52 72
33 53 73

Eksempelet over viser hvordan vi får hele den 3. 5. og 7. kolonnen Eksempelene nedenfor viser først
hvordan vi får hele den 1. og 2. raden, og deretter hvordan vi kan kombinere indexeringen for både rad
og kolonne.

>> a(1:2:3,:)
ans =

10 20 30 40 50 60 70 80
12 22 32 42 52 62 72 82

>> a(1:2:3,3:2:7)
ans =

30 50 70
32 52 72

Å skrive 1:2:3 er litt tungvindt. Det er mye enklere å skrive [1 3] hvis vi bare skal ha tallene 1 og 3.
Men dersom vi trenger annen hvert tall fra 1 til 51 er det mye enklere å bruke den korte formen 1:2:51
enn å skrive hele rekken [1 3 5 7 9 11 ... osv]

13 Lydanalyse

13.1 Lyd i Matlab
Slik kan du lese inn, høre og plotte waveformen til lydfilen ’flute.wav’:

>> flute = audioread(’flute.wav’);
>> sound(flute,44100);
>> sound(flute(5000:7000),44100);
>> plot(flute(5000:7000)

Slik kan du gjøre en FFT av lyden og plotte amplituden:

>> Y=fft(flute);
>> a = abs(Y);
>> f = angle(Y);
>> stem(a(1:length(a)/2))
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13.2 MIRtoolbox
Toolbox (samling av funksjoner) for Matlab rettet mot lydanalyse og Music Information Retrieval

• Se MIRtoolbox primer (på pensumlisten) og manualen som følger med nedlasting av toolboxen for
informasjon om installasjon og beskrivelse av de ulike funksjonene i toolboxen. Husk også at du
kan bruke hjelpefunksjonen i Matlab (F1) for å lese mer om funksjonene.

• Nedlasting:
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/research/coe/materials/mirtoolbox/Download

• På midirommet ligger MIRtoolbox ferdig nedlastet i mappen /Applications/matlab toolbox

• Noen grunnfunksjoner:

– miraudio - les inn lydfil

– mirplay - spill av lydfil

– mirplayer - avspiller for lydfiler

– mirframe - del opp en lydfil i ‘frames’

– mirfilterbank - del opp en lydfil i ‘filterbanks’

– mirgetdata - hent ut data fra et mirobject

Noen analysemetoder og lyddeskriptorer i MIRtoolbox

• mirrms - bergne root mean square energi

• mirenvelope - beregne lydens omhyllingskurve

• mirspectrum - lydens spektrum

• mirflux - spektral flux, et mål på hvor mye spektrumet endrer seg over tid

• mirbrightness - “lyshet”

• mircentroid - spectral centroid, spektrumets “tyngdepunkt”

• mirroughness - mengden av ‘beats’ på grunn av nære frekvenskomponenter i lyden

• mironsets - detektere anslag i en lydsekvens

• mirkey - toneart

• mirfeatures - beregner en stor mengde features

• mirsimatrix - lager en ‘similarity matrix’, en figur hvor lydfilen sammenliknes med seg selv.

• mirzerocross - et mål på antall ganger bølgeformen krysser null-linjen
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