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1. Wstęp. 

 
Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie samodzielnego przetwarzania sygnału o nieznanej 

zawartości. Studenci otrzymują m-plik zawierajacy nieznany sygnał. Zadaniem postawionym 
przed wykonującymi ćwiczenie jest stwierdzenie, jakie składowe zawiera sygnał, oraz 
określenie parametrów tych składowych (częstotliwości, amplitudy, wartości skuteczne, 
widmowe gęstości mocy etc.). Ćwiczenie wymaga wykorzystania poznanych dotąd na 
pierwszym i drugim stopniu studiów właściwości sygnałów oraz metod analizy sygnałów. 
Metody te w większości dostępne są w postaci funkcji przygotowanych na potrzeby 
laboratorium PSB i PTS oraz standardowych poleceń Matlaba.   

 Uwaga: otrzymany zbiór z danymi należy zachować! Będzie on wykorzystywany w 
następnych ćwiczeniach laboratoryjnych!!! 

	  
 

2. Wymagane wiadomości. 
 

1. Klasyfikacja sygnałów (deterministyczne, losowe, ciągłe, dyskretne). 
2. Szum biały i jego właściwości. 
3. Estymacja funkcji i współczynnika autokorelacji. Przebiegi funkcji autokorelacji 

wybranych sygnałów (sinus, prostokąt, szum biały). 
4. Analiza widmowa, widmowa gęstość mocy, spektrogram. Przebiegi widmowej 

gęstości mocy/kwadratu modułu transformaty Fouriera wybranych sygnałów (sinus, 
prostokąt, szum biały, paczka gaussowska) 

5. Filtracja cyfrowa, odpowiedź częstotliwościowa filtru – moduł i faza, filtry o liniowej 
fazie. 
 
 
 

3. Literatura 
 

1. T. P. Zieliński „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, 
Warszawa 2007. 

2. Instrukcje do ćwiczenia 1 w laboratorium PSB 
3. Materiały wykładowe. 
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4. Spis niestandardowych funkcji Matlaba 
wykorzystywanych podczas realizacji ćwiczenia. 

 
 
[czas kor] = korelacja(A, B, fp, typ_estymatora) 
 
Funkcja wyznacza wartości korelacji wzajemnej sygnałów A i B  a następnie wykreśla jej 
przebieg w funkcji opóźnienia. Uwaga: jeśli A=B, wyznaczana jest funkcja bądź 
współczynnik autokorelacji. 
Parametry wejściowe: 

1. A – wektor reprezentujący wartości pierwszego sygnału, 
2. B – wektor reprezentujący wartości drugiego sygnału, 
3. fp – częstotliwość próbkowania sygnałów wejściowych A i B, 
4. typ_estymatora – rodzaj użytego estymatora: 

a. ‘obciazony’ – estymator obciążony funkcji korelacji, 
b. ‘nieobciazony’ – estymator nieobciążony funkcji korelacji, 
c. ‘wsp’ – estymator współczynnika korelacji  

 
Parametry wyjściowe: 

1. czas – wektor opóźnień dla których wyznaczone są kolejne wartości korelacji, 
2. kor – wektor wartości korelacji wzajemnej lub autokorelacji. 

 
Przykład użycia: 
 
[tau67, kor67] = korelacja(s6, s7, 500, ‘wsp’) 
 
Polecenie estymuje współczynnik korelacji wzajemnej (kor67) pomiędzy sygnałami s6 i s7. 
Oba sygnały są próbkowane częstotliwością 500 Hz. Wynik zostanie zapisany w zmiennych 
tau67 i kor67  oraz zostanie utworzony wykres danych wyjściowych. 
 
 
spektrogram(syg,okno,dl_okna,nfft,fp) 
 
Funkcja wyznacza spektrogram sygnału wejś́ciowego (syg) i prezentuje rezultat w postaci 
dwuwymiarowej (czas, częstotliwość) funkcji widmowej gęstości mocy. Wartości widmowej 
gęstości mocy są wyrażone w decybelach (normalizacja do wartości maksymalnej). 
Parametry wejściowe:  

1. syg - sygnał wejściowy,  
2. nfft – długość (w próbkach) okna danych poddanych DTF,  
1. fp - częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego (syg),  
3. okno – rodzaj okna czasowego (funkcji granic): 

a) 'rect' – okno prostokątne,  
b) 'hann' – okno Hanna,  

 c) 'hamming' – okno Hamminga, 
2. dl_okna - długość okna danych wyrażona w próbkach, 

  
Przykład użycia: 
 
spektrogram(s4, 'hann', 256, 1024, 1000); 
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5. Standardowe funkcje MATLABa przydatne podczas 
realizacji ćwiczenia. 

 
 
fir1(N, Wn) - projektowanie filtru o skończonej odpowiedzi impulsowej. 
 
B = fir1(N,Wn) - projektuje dolnoprzepustowy filtr rzędu N i zwraca wektor współczynników 
filtru w wektorze B o długości N+1. Częstotliwość odcięcia powinna zawierać się w 
przedziale 0<Wn<1.0, przy czym 1.0 odpowiada połowie częstotliwości próbkowania. 
Współczynniki filtru są rzeczywiste, a faza jest liniowa. Wzmocnienie filtru dla 
częstotliwości Wn maleje o 6dB. 
B = fir1(N, Wn,'high') - projektuje filtr górnoprzepustowy o parametrach analogicznych jak 
powyżej. 
Jeżeli Wn jest dwuelementowym wektorem Wn=[W1 W2], fir1 zwraca filtr 
pasmowoprzepustowy  rzędu N. Jeżeli Wn=[W1 W2], polecenie B=fir1(N, Wn, 'stop') 
spowoduje zaprojektowanie filtru pasmowo zaporowego. 
 
filtfilt(B,A,X) – cyfrowa filtracja sygnału 
 
y = filtfilt(B, A, X) - filtruje sygnał z wektora X przy użyciu filtrów opisanych za pomocą 
wektorów A i B. Filtracja opisana jest następującym równaniem: 
y(n) = b(1)*x(n) + b(2)*x(n-1) + ... + b(nb+1)*x(n-nb) - a(2)*y(n-1) - ... - a(na+1)*y(n-na) 

 
freqz(B,A,N) – wyznaczanie odpowiedzi impulsowej filtru 
 
[H, W]=freqz(B, A, N) - wyznacza N-elementową odpowiedź częstotliwościową H filtru o 
współczynnikach zawartych w wektorach B i A (Uwaga – w przypadku filtru FIR A=1!), i tej 
samej długości wektor W zawierający częstotliwości wyskalowane w radianach. Jeżeli N nie 
jest określone, używana jest domyślna wartość 512. 
 
spectrogram(x, window, noverlap, nfft, Fs,‘xxx‘) - tworzenie spektrogramu przy użyciu 
krótkookresowej transformaty Fouriera  
 
[S F T] = spectrogram(x, window, noverlap, nfft, Fs) - wyznacza spektrogram wektora x pry 
użyciu krótkookresowej transformaty Fouriera (STFT). Wywołanie funkcji bez 
przypisywania zmiennym wartości powoduje utworzenie wykresu spektrogramu. 
 
Parametry wejściowe: 
window - rodzaj okna czasowego (funkcji granic) 
noverlap - nakładanie się na siebie przedziałów STFT wyrażona w ilości próbek, 
nfft - długość (w próbkach) okna danych poddanych DTF 
Fs - częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego. 
‚xxx‘ – parametr określający orientację osi czau. Jeśli przyjmuje wartość ‚yaxis‘, osią czasu 
jest oś pozioma 
Parametry wyjściowe: 
S - macierz wartości spektrogramu, 
F - wektor częstotliwości w których STFT jest obliczana 
T - wektor punktów czasowych, w których STFT jest obliczana 
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fft(x) - dyskretna transformacja Fouriera 
 
tf = fft(x) - wyznacza dyskretną transformatę Fouriera DTF wektora x. W przypadku 
macierzy FFT jest obliczana dla każdej z kolumn. 
tf = fftn(x, N) - wyznacza DTF o długości N. Jeżeli wektor x ma mniej niż N próbek, jest 
uzupełniany zerami, w przypadku, gdy jest dłuższy niż N, próbki powyżej N-tej nie są brane 
pod uwagę. 
Odwrotną dyskretną transformatę Fouriera można obliczyć przy użyciu funkcji ifft. 
 
 
hilbert(Xr) - tworzy sygnał analityczny z wykorzystaniem przekształcenia Hilberta. 
 
X = hilbert(Xr) - wyznacza sygnał analityczny X = Xr+i*Xi, gdzie Xi jest transformatą 
Hilberta rzeczywistego sygnału Xr. Jeżeli wektor wejściowy zawiera liczby zespolone, brana 
pod uwagę jest tylko część rzeczywista: Xr=real(Xr); Jeżeli Xr jest macierzą, funkcja 
analizuje kolejno jej kolumny. 
X = hilbert(Xr, N) - wyznacza transformatę Hilberta o długości N próbek. Jeżeli wektor Xr 
ma mniej niż N próbek, na jego końcu dopisywane są zera, jeżeli jest krótszy niż N, próbki 
powyżej N-tej nie są brane pod uwagę. 
 
 
 
stem(x) – tworzy wykres dyskretny wektora x. 
 
 
angle(x) – argument zespolonego wektora x. 
 
 
linspace(x1, x2, N) – generuje wektor N punktów rozmieszczonych równomiernie między x1 i  

x2.  
 
max(x) – wskazuje element maksymalny wektora x  
  
[i,k]=max(x)   i – wartość elementu wektora x o wartości maksymalnej, 
    k – indeks tego elementu wektora x, 
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Przebieg ćwiczenia. 
 

1. Wykonanie. 
 

Wczytać do przestrzeni roboczej plik SYGNAL.mat posługując się poleceniem open 
SYGNAL.mat. Plik ten zawiera sygnał przeznaczony do analizy. W dalszym przetwarzaniu 
należy przyjąć, że częstotliwość próbkowania wynosi 10000Hz.  

Celem dalszych działań jest stwierdzenie, jakie składowe zawiera ten sygnał i określenie 
podstawowych parametrów tych składowych. Przebieg ćwiczenia zależy głównie od 
wykonujących ćwiczenie. Należy wyznaczyć częstotliwości, amplitudy, czasy występowania 
i określić ewentualne inne właściwości/ parametry poszczególnych składowych sygnału. 

 
Wskazówki: 

- jako pierwszy krok wykonać rysunek sygnału (plot), następnie wyznaczyć i narysować 
spektrogram tego sygnału, posługując się np. standardowym poleceniem spectrogram 
lub funkcją spektrogram. Wyniki pozwolą zorientować się, jakie są właściwości 
sygnału. Dalsze operacje to np. wyznaczenie funkcji autokorelacji, przeprowadzenie 
filtracji dla części sygnału, bądź zastosowanie innych metod, jak np. uśrednianie 
wybranego podzbioru widm spektrogramu.  

- filtry należy projektować wykorzystując podane w instrukcji polecenie fir1, określając 
ich parametry (pasma, częstotliwości graniczne) na podstawie spektrogramu. 

 
Przebieg ćwiczenia: 

A) Sporządzić spektrogram dla kilku stopni nakładania się okien danych i oszacować 
liczbę składowych sygnału.  

B) Wykorzystując narzędzia przetwarzania sygnałów i polecenia środowiska Matlab 
możliwie najdokładniej odseparować pierwszą składową sygnału zaobserwowaną w 
spektrogramie. Sporządzić wykres czasowy i wykres WGM tej składowej. Określić jej 
częstotliwość i wartość skuteczną. Jaki to sygnał/przebieg? 

C) Wykorzystując narzędzia przetwarzania sygnałów i polecenia środowiska Matlab 
możliwie najdokładniej odseparować drugą składową sygnału zaobserwowaną w 
spektrogramie. Sporządzić wykres czasowy i wykres WGM tej składowej. Określić jej 
częstotliwość i wartość skuteczną. Jaki to sygnał/przebieg? 

D) Wykorzystując narzędzia przetwarzania sygnałów i polecenia środowiska Matlab 
możliwie najdokładniej odseparować trzecią składową sygnału zaobserwowaną w 
spektrogramie. Sporządzić wykres czasowy i wykres WGM tej składowej. Określić jej 
częstotliwość i wartość skuteczną. Narysować jej funkcję autokorelacji i wskazać 
składowe tej funkcji. Jaki to sygnał/przebieg?. 

E) Wykorzystując narzędzia przetwarzania sygnałów i polecenia środowiska Matlab 
możliwie najdokładniej odseparować czwartą składową sygnału zaobserwowaną w 
spektrogramie. Sporządzić wykres WGM i funkcji autokorelacji tej składowej. 
Określić zakres częstotliwościowy widma i wartość skuteczną tej składowej. Jaki to 
sygnał/przebieg? 

Uwaga:	   otrzymany	   zbiór	   z	  danymi	  należy	   zachować!	  Będzie	  on	  wykorzystywany	  w	  
następnych	  ćwiczeniach	  laboratoryjnych!!! 
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2. Sprawozdanie 
 

 

 

Ćwiczenie nr 3 Data................................ 

L.p. Imię i nazwisko Grupa Data 
1.    
2.    

 

 

 

Punkt 
ćwiczenia 

Liczba 
punktów 

Uzyskana 
liczba punktów Uwagi prowadzącego 

A 0.5   

B 0.75   

C 1.25   

D 1.5   

E 2   

 

	  


