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1. Cel ćwiczenia. 

 
W ramach ćwiczenia studenci zapoznają się z metodą rozkładu empirycznego sygnału – 

EMD (Empirical Mode Decomposition) na składowe tzw. mody wewnętrzne IMF (Intrinsic 
Mode Functions). W trakcie ćwiczenia analizie poddawane będą sumy różnych sygnałów 
zawierające szum biały. Wykonujący ćwiczenie będą mieli za zadanie określić wpływ 
parametrów działania algorytmu na wynik dekompozycji, dokonać oceny jakościowej 
dekompozycji oraz przeprowadzić częściową rekonstrukcję sygnału przy wykorzystaniu 
metody EMD. W ćwiczeniu wykorzystany będzie toolbox package_emd, stworzony przez 
G.Rillinga i P.Flandrina.  
 

2. Wymagane wiadomo ści. 
 

1. Klasyfikacja sygnałów (deterministyczne, losowe, stacjonarne, niestacjonarne, ciągłe, 
dyskretne itp.). 

2. Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania sygnałów (twierdzenie o próbkowaniu, 
szum biały, obwiednia itp.) 

3. Metoda EMD – pojęcie i właściwości IMF, algorytm EMD, kryteria zatrzymania 
algorytmu, ocena właściwości IMF.  

 
 

 
 
Literatura: 
 
[1]  G. Rilling, P. Flandrin, P. Goncalves On Empirical Mode Decomposition and its 
Algorithms. IEEE Sig. Proc. Lett., 2003 
 
[2] G. Rilling and P. Flandrin, “On the influence of sampling on the empirical mode 
decomposition” in Proceedings of IEEE International Conference on Acoustic, Speech and 
Signal Processing ICASSP-06 (2006). 
 
[3] Materiały z wykładu Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych 
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3. Wprowadzenie 
 

Funkcja emd.m 
 

Stworzona przez G. Rillinga i P. Flandrina funkcja emd.m pozwala na przeprowadzenie 
EMD. Funkcja może zostać wywołana z różną składnią w zależności od liczby podanych 
przez użytkownika parametrów. W przypadku braku określenia wartości parametrów funkcja 
korzysta z wartości domyślnych.  

 
Wywołanie: 
 
IMF=emd(x,'STOP',[TR,TR2,TOL],'MAXMODES',20,'MAXITERATIONS',2000,'T',tx); 
 
IMF – macierz wyjściowa zawierająca kolejne mody w wierszach, 
x -  wektor sygnału wejściowego, 
‘STOP’ – parametr zawierający wektor wartości parametrów zatrzymania działania algorytmu 
[TR,TR2,TOL] (np. [0.05,0.5,0.05]),   
‘MAXMODES’ – parametr określajacy maksymalną liczbę wyznaczanych modów (np. 20), 
‘MAXITERATIONS' – parametr określający maksymalną liczbę iteracji (np. 20), 
‘T’ – parametr, który pozwala wprowadzić własny wektor czasu trwania sygnału, domyślnie 
wektor ten wyznaczany na podstawie rozkładanego sygnału, 
tx – wektor czasu trwania sygnału (np. tx=1:length(x)). 
 
Kryteria stopu: 
Parametr ‘STOP’ umożliwia wprowadzenie wektora parametrów zakończenia dekompozycji 
[TR,TR2,TOL]. Parametry TR i TR2 są warunkami narzuconymi na obwiednię sygnału. 
Parametru TOL jest warunkiem określającym fragment sygnału, w którym ma być spełnione 
wymaganie wynikające z wartości TR2. Zakończenie algorytmu następuje przy spełnieniu 
następujących warunków: 
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τ - całkowity czas trwania sygnału. 
 

 
Funkcja emd.m umożliwia zastosowanie różnych rodzajów interpolacji poprzez 
wprowadzenie parametru ‘INTERP’, możliwe jest wykorzystanie następujących rodzajów 
interpolacji: 
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’linear’ – interpolacja liniowa, 
‘cubic’ – interpolacja sześcienna, 
‘spline’ – interpolacja przy wykorzystaniu funkcji sklejanych – domyślna, 
 
Proponowane przez autorów funckji emd wartości parametrów zapewniają optymalne 
działanie metody przy dekompozycji różnych sygnałów. Jest to kompromis między 
dokładnością działania a czasem działania algorytmu. Najważniejsze parametry funkcji 
zostały ustalone następująco: 
TR=0.05, TR2=0.5, TOL = 0.05. 
’MAXITERATIONS’ – 20 do 2000, 
‘MAXMODES’ – ‘Inf’ – bez ograniczeń, 
‘INTERP’ – ‘spline’, 
 
W celu przyspieszenia działania algorytmu w trakcie ćwiczenia można wprowadzić niższą 
wartość ’MAXITERATIONS’.  
‘MAXMODES’ – ‘Inf’ – bez zmian, 
W wykonywanym ćwiczeniu algorytm przynosi w wyniku  dekompozycji sygnału liczbę IMF 
zazwyczaj poniżej 20. 
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4. Spis niestandardowych funkcji Matlaba przydatnyc h podczas realizacji 
ćwiczenia. 
 
p1(F_p,T,F_sin,A_sin,F_trojkat,A_trojkat,W_skut_szum,TR,TR2,TOL,ITER) 
  
Funkcja generuje sumę sygnału sinusoidalnego, piłokształtnego i szumu białego, a następnie 
dokonuje rozkładu otrzymanego sygnału na mody wewnętrzne przy wykorzystaniu funkcji 
emd. Funkcja zapisuje uzyskany zbiór modów wewnętrznych do pliku w postaci 3 
zmiennych: 
IMF - zbiór IMF'ów, 
G - sygnał zadany, 
tp - wektor czasu. 
Funkcja umożliwia stosowanie wektorów parametrów w celu analizy wpływu ich  wartości na 
działanie funkcji emd. Przy zastosowaniu wektora parametrów tworzone są wyniki rozkładu 
wszystkich kombinacji i zapisywane do plików. 
 
Parametry wejściowe: 
1. F_p - częstotliwość próbkowania [Hz] 
2. T - czas trwania [s] 
3. F_sin - częstotliwość sygnału sinusoidalnego [Hz] 
4. A_sin - amplituda sygnału sinusoidalnego 
5. F_trojkat  - częstotliwość sygnału piłokształtnego [Hz] 
6. A_trojkat  - amplituda sygnału piłokształtnego 
7. W_skut_szum - mnożnik wartości skutecznej szumu białego, domyślnie =1 
8. TR - parametr dekompozycji emd TR 
9. TR2 - parametr dekompozycji emd TR2 
10. TOL  - parametr dekompozycji emd TOL 
11. ITER  - liczba iteracji funkcji emd 
 
Przykład: 
 
p1([1000,2000,5000],4,20,1,5,4,0.3,0.5,0.05,0.5,40); 
 
Powyższa komenda utworzy sygnał o czasie trwania 4 s, który będzie się składać z sumy 
sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 20 Hz i amplitudzie 1 oraz sygnału trójkątnego o 
częstotliwości 5 Hz i amplitudzie 4. Sygnał będzie zawierał szum o wartości skutecznej 0.3. 
Funkcja utworzy i rozłoży trzy takie sygnały dla częstotliwości próbkowania 1, 2 i 5 kHz. 
Funkcja emd zostanie wywołana z parametrami STOP’u o wartościach TR=0.5, TR2=0.05 
oraz TOL=0.5. W procesie dekompozycji wykonanych zostanie maksymalnie 40 iteracji. 
Sygnały i wyniki dekompozycji zostaną zapisane do zmiennych w plikach o następujących 
nazwach: 
 
Rozkład_p1__1__1000Hz_4s_20Hz_1A_5Hz_4A_0.3A_0.5TR_0.05TR2_0.5TOL_40ITER.mat 
 
Rozkład_p1__2__2000Hz_4s_20Hz_1A_5Hz_4A_0.3A_0.5TR_0.05TR2_0.5TOL_40ITER.mat 
 
Rozkład_p1__3__5000Hz_4s_20Hz_1A_5Hz_4A_0.3A_0.5TR_0.05TR2_0.5TOL_40ITER.mat 
 
 
 
 



 

 6 

 
p3(F_p,F_sin,A_sin,W_skut_szum,TR,TR2,TOL,ITER) 
 
Funkcja generuje sumę sygnału sinusoidalnego i szumu białego. Następnie funkcja dokonuje 
rozkładu otrzymanego sygnału na mody wewnętrzne. Funkcja zapisuje uzyskane wyniki do 
pliku w postaci 3 zmiennych: 
IMF - zbiór IMF'ów, 
G – sygnał wejsciowy, 
tpulses - wektor czasu. 
Funkcja umożliwia stosowanie wektorów parametrów w celu analizy wpływu ich  wartości na 
działanie funkcji emd. Przy zastosowaniu wektora parametrów wyniki rozkładu są tworzone i 
zapisywane do plików dla wszystkich kombinacji wartości parametrów. 
 
Parametry wejściowe: 
1. F_p - częstotliwość próbkowania [Hz] 
2. F_sin - częstotliwość sygnału sinusoidalnego [Hz] 
3. A_sin - amplituda sygnału sinusoidalnego 
4. W_skut_szum - mnożnik wartości skutecznej szumu białego, domyślnie =1 
5. TR - parametr dekompozycji emd TR 
6. TR2 - parametr dekompozycji emd TR2 
7. TOL  - parametr dekompozycji emd TOL 
8. ITER  - liczba iteracji funkcji emd 
 
Przykład: 
 
p3(1000,4,2,0.1,0.5,0.05,0.5,100); 
 
Powyższa komenda utworzy sygnał o czasie trwania 4 s, który będą się składać z sumy 
sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 4 Hz i amplitudzie 2 oraz będzie zawierał szum o 
wartości skutecznej 0.1, przy częstotliwości próbkowania 1 kHz. Funkcja emd zostanie 
wywołana z parametrami STOP’u o wartościach TR=0.5, TR2=0.05 oraz TOL=0.5. W 
procesie dekompozycji wykonanych zostanie maksymalnie 100 iteracji. Sygnał i wyniki 
dekompozycji zostaną zapisane do zmiennych w pliku o następującej nazwie: 
 
Rozkład_p3__1__1000Hz_4Hz_2A_0.6A_0.1A_0.5TR_0.05TR2_0.5TOL_100ITER.mat 
 
 
 
p4(F_p,A_gauss,W_skut_szum,TR,TR2,TOL,ITER) 
 
Funkcja generuje sumę paczek gaussowskich o częstotliwości 15 Hz, częstotliwości 
powtarzania paczek 1 Hz, czasie trwania 1 sekundy i amplitudzie 1 i  paczek gaussowskich o 
częstotliwości 100 Hz, częstotliwości powtarzania paczki około 2,5 Hz i czasie trwania paczki 
0.2 sekundy, oraz szumu białego. Czas trwania sygnału to 4 sekundy. Następnie funkcja 
dokonuje rozkładu otrzymanego sygnału na mody wewnętrzne. Funkcja zapisuje uzyskany 
zbiór modów wewnętrznych do pliku w postaci 3 zmiennych: 
IMF - zbiór IMF'ów, 
G - sygnał zadany, 
tpulses - wektor czasu. 
 



 

 7 

Funkcja umożliwia stosowanie wektorów parametrów w celu analizy ich wpływu na działanie 
funkcji emd. Przy zastosowaniu wektora parametrów tworzone są wyniki rozkładu 
wszystkich kombinacji i zapisywane do plików.  
 
Parametry wejściowe: 
1. F_p - częstotliwość próbkowania [Hz] 
2. A_gauss - amplituda sygnału szybszych paczek gausowskich od 0 do A_gauss (ułamek) 
3. W_skut_szum - mnożnik wartości skutecznej szumu białego, domyślnie =1 
4. TR - parametr dekompozycji emd TR 
5. TR2 - parametr dekompozycji emd TR2 
6. TOL  - parametr dekompozycji emd TOL 
7. ITER  - liczba iteracji funkcji emd 
 
Przykład: 
 
p4(1000,0.4,0.15,0.5,0.05,0.5,50,) 
 
Powyższa komenda utworzy sygnał o czasie trwania 4 s, dla częstotliwości próbkowania 
1000Hz. Sygnał będzie się składać z sumy paczek gaussowskich o częstotliwości 15 Hz, 
częstotliwości powtarzania paczek 1 Hz i czasie trwania 1 s, oraz paczek gaussowskich o 
częstotliwości 100 Hz, częstotliwości powtarzania około 2,5 Hz i czasie trwania paczki 0.2 s 
oraz amplitudzie 0.4. Sygnał będzie zawierał szum biały o wartości skutecznej 0.15. Funkcja 
emd zostanie wywołana z parametrami STOP’u o wartościach TR=0.5, TR2=0.05 oraz 
TOL=0.5. W procesie dekompozycji wykonanych zostanie maksymalnie 50 iteracji. Sygnał i 
wyniki dekompozycji zostaną zapisane do zmiennych w pliku o następującej nazwie: 
 
Rozkład_p4__1__1000Hz_0.4A_0.15A_0.5TR_0.05TR2_0.5TOL_50ITER_0.7SHIFT.mat 
 
 
visu1(x,imf) 
 
Funkcja służąca do wizualizacji wyników rozkładu zapisywanych do plików przez funkcje 
p1,p3,p4. Funkcja wizualizuje wszystkie IMF’y w oknach których liczba zależy od ilości 
IMF’ów. 
 
Parametry wejściowe: 

1. x – sygnał poddawany dekompozycji` 
2. imf – wynik dekompozycji 

 
Przykłady wywołania: 
 
visu1(x,imf) 
 
 
IMF=emd(x,'STOP',[A,B,C],'MAXMODES',20,'MAXITERATIO NS',2000,'T',tx) 
 
Podstawowe narzędzie ćwiczenia - funkcja emd została opisana w punkcie 4 - Wprowadzenie. 
W ćwiczeniu funkcja ta będzie wykorzystywana z następującym wywołaniem bez 
dodatkowych parametrów: 
IMF=emd(sygnał); 
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S=sinus(F_p,F_sin,A_sin) 
 
Funkcja służąca do tworzenia wektorów sinusoidalnych o zadanych właściwościach. 
Utworzone wektory są zapisywane do zmiennych – parametrów wyjściowych. Funkcja 
umożliwia wprowadzenie wektora częstotliwości próbkowania jako parametru wejściowego 
tworząc wyniki do kilku zmiennych. Funkcja będzie wykorzystana w 3 punkcie ćwiczenia. 
 
Parametry wejściowe: 

1. F_p – częstotliwość próbkowania 
2. F_sin – częstotliwość sygnału sinusoidalnego 
3. A_sin – amplituda sygnału sinusoidalnego 

 
Przykład wywołania: 
[A B C D]=sinus([200 400 600 800],30,2) 
 
Funkcja utworzy i zapisze do zmiennych A,B,C,D wektory 4 sygnałów sinusoidalnych o 
częstotliwości 30 Hz amplitudzie 2 i kolejnych częstotliwościach próbkowania 200, 400, 600 
i 800Hz. 
 
 
A=p1_sinA(F_p,t_s,F_sin,A_sin) 
 
Funkcja służąca do tworzenia wektorów sinusoidalnych o zadanych właściwościach. Funkcja 
będzie wykorzystana w 1 punkcie ćwiczenia. Tworzy wektory o zadanej długości. Utworzone 
wektory są zapisywane do zmiennych – parametrów wyjściowych. Funkcja umożliwia 
wprowadzenie wektora amplitud jako parametru wejściowego tworząc wyniki do kilku 
zmiennych. 
 
Parametry wejściowe: 

1. F_p – częstotliwość próbkowania 
2. F_sin – częstotliwość sygnału sinusoidalnego 
3. t_s – czas trwania sygnału sinusoidalnego 
4. A_sin – amplituda sygnału sinusoidalnego 

 
Przykład wywołania: 
[A B C D]=p1_sinA(200,2,30,[2 4 6 8]) 
 
Funkcja utworzy i zapisze do zmiennych A,B,C,D wektory 4 sygnałów sinusoidalnych o 
częstotliwości próbkowania 200Hz, czasie trwania 2s, częstotliwości sygnału 30Hz i  
kolejnych amplitudach 2, 4, 6 i 8. 
 
 
F=p1_sinF(F_p,t_s,F_sin,A_sin) 
 
Funkcja służąca do tworzenia wektorów sinusoidalnych o zadanych. Utworzone wektory są 
zapisywane do zmiennych – parametrów wyjściowych. Funkcja umożliwia wprowadzenie 
wektora częstotliwości jako parametru wejściowego tworząc wyniki do kilku zmiennych. . 
Funkcja będzie wykorzystana w 1 punkcie ćwiczenia. 
 
Parametry wejściowe: 



 

 9 

1. F_p – częstotliwość próbkowania 
2. t_s – czas trwania sygnału sinusoidalnego 
3. F_sin – częstotliwość sygnału sinusoidalnego 
4. A_sin – amplituda sygnału sinusoidalnego 

 
Przykład wywołania: 
 
[A B C D]=p1_sinF(200,2,[30 40 50 60],2) 
 
Funkcja utworzy i zapisze do zmiennych A,B,C,D wektory 4 sygnałów sinusoidalnych o 
częstotliwości próbkowania 200 Hz, czasie trwania 2 s, amplitudzie 2 i kolejnych 
częstotliwościach sygnału sinusoidalnego 30, 40, 50 i 60 Hz. 
 
 
S=suma(IMF,1,2,3,’ ‘) 
 
Funkcja służąca do sumowania poszczególnych IMF’ów z całego zbioru zapisanego w 
zmiennej. 
 
Parametry wejściowe 

1. IMF – zbiór funkcji IMF 
2. 1, 2 – numery funkcji IMF przeznaczonych do sumowania 

 
Przykład wywołania: 
S=suma(IMF,1,2,5) 
 
Funkcja zapisze pod zmienną S sumę 1-go, 2-go i 5-go wektora ze zbioru IMF. 
 
 
PRD(root, signal) 
 
Funkcja wyznacza względną różnicę dwóch sygnałów przy wykorzystaniu sumy kwadratów 
różnic, wyrażoną w procentach. Wyznaczany jest błąd średniokwadratowy mocy sygnałów 
podanych w parametrach wejściowych. Sygnały są wizualizowane. Funkcja wyznacza 
wartość zgodnie ze wzorem: 
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gdzie f(i) i f^(i) są porównywanymi sygnałami. 
 
Parametry wejściowe: 

1. root – sygnał pierwotny 
2. signal – sygnał analizowany 
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5. Przebieg ćwiczenia. 
 
1. Zapoznanie się z działaniem funkcji emd i wynikami dekompozycji sum sygnałów 

sinusoidalnego i trójkątnego. Badanie działania metody w przypadku rozkładu sumy 
sygnału sinusoidalnego i trójkątnego przy różnych amplitudach i częstotliwościach 
składowej sinusoidalnej. Wyznaczenie błędu średniokwadratowego dla 
wyekstrahowanego sygnału sinusoidalnego. 

2. Badanie kryteriów działania funkcji emd TR i TOL w zastosowaniu do sygnału z 
punktu pierwszego z szumem. Próba optymalizacji wartości parametrów. Test liczby 
iteracji.  

3. Badanie wpływu częstotliwości próbkowania na rezultat dekompozycji dla sumy 
sygnałów sinusoidalnego i szumu przy zastosowaniu „optymalnych” parametrów 
określonych w poprzednim punkcie. Wyznaczenie błędu średniokwadratowego dla 
poszczególnych modów w celu określenia wpływu częstotliwości próbkowania na 
działanie metody. 

4. Wykorzystanie metody EMD do rozkładu sygnału analizowanego w Ćwiczeniu 3. 
 

Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia należy dodać ścieżkę dostępu w 
ustawieniach środowiska MATLAB set path. Pliki znajdują się w folderze C:\PSB. 
Ścieżkę należy dodać wraz z podkatalogami. Konieczne jest również ustawienie 
katalogu pracy, w którym zapisywane będą pliki z wynikami rozkładu np. Moje 
dokumenty/MATLAB.   

 
1. Zapoznanie z EMD. Rozkład sumy sygnału sinusoidalnego i trójkątnego. 

 
Używając funkcji p1 przeprowadzić generację oraz rozkład sumy sygnału 
sinusoidalnego i trójkątnego. 
 

  p1(F_p,T,F_sin,A_sin,F_trojkat,A_trojkat,W_skut_szum,TR,TR2,TOL,ITER) 
  

Parametry funkcji: 
- częstotliwość próbkowania sygnału - 2000 Hz, 
- czas trwania sygnału - 4 sekundy, 
- częstotliwość sygnału sinusoidalnego z przedziału 20-50 Hz, 
- amplituda sygnału sinusoidalnego - 1, 
- częstotliwość sygnału trójkątnego - 2 Hz, 
- amplituda sygnału trójkątnego - 10, 
- sygnał bez szumu – W_skut_szum=0  
a) Przeprowadzić symulacje dla 2 różnych wartości częstotliwości sygnału 
sinusoidalnego: 20Hz, 80 Hz. Przy zastosowaniu funkcji p1_sinF utworzyć wzorcowe 
sygnały sinusoidalne, identyczne jak poddawane dekompozycji. Błąd 
średniokwadratowy między modem zawierającym sygnał sinusoidalny a sygnałem 
wzorcowym wyznaczać wykorzystując  funkcję PRD. 
 

Jak relacja częstotliwość sygnału sinusoidalnego do trójkątnego wpływa na wynik 
dekompozycji? Z jakich właściwości metody to wynika? 
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Czy metoda pozwala na efektywną dekompozycję (mała ilość modów) w szerokim 
zakresie wartości powyższych relacji ? Odpowiedź uzasadnić 
 
Test przeprowadzić przy jednej wybranej częstotliwości próbkowania. Badanie 
działania metody należy przeprowadzić dla jednej wybranej liczby iteracji z 
przedziału 10-50, stosując następujące wartości kryteriów: 
TR=0.05 
TR2=0.7 
TOL=(0.05-0.01) 
Należy pamiętać, że efektywna dekompozycja powinna dawać tyle funkcji IMF z ilu 
składowych składa się analizowany sygnał.  
Otrzymane wyniki wizualizować za pomocą funkcji visu1. 
 

2. Badanie wpływu kryteriów metody. Test liczby iteracji  
 
Stosując podane parametry generacji sygnału, dokonać rozkładu dla różnych wartości 
kryteriów stopu. 
 
p1(F_p,T,F_sin,A_sin,F_trojkat,A_trojkat,W_skut_szum,TR,TR2,TOL,ITER) 
 
- częstotliwość próbkowania sygnału - 5000 Hz, 
- czas trwania sygnału - 2 sekundy, 
- częstotliwość sygnału sinusoidalnego - 25 Hz, 
- amplituda sygnału sinusoidalnego - 1, 
- częstotliwość sygnału trójkątnego - 5 Hz, 
- amplituda sygnału trójkątnego - 8, 
- wartość skuteczna szumu - 0,8, 
Przeprowadzić analizę sygnału przy optymalnych wg twórców algorytmu wartościach 
kryteriów stopu TR=0,05, TR2=0,5 i TOL=0,01, obserwując wpływ szumu na wynik 
dekompozycji. Następnie zbadać wpływ zmian wartości TR i TOL przy TR2=0.5. 
 
Zbadać wpływ wartości parametru TR dla: 
TR=[0,01 0,1 0,5 1] dla TOL=0,01 i ITER=100. 
Utworzyć wzorcowy sygnał sinusoidalny i ocenić wpływ TR wykorzystując funkcję 
PRD porównując utworzony sygnał z odpowiednim modem zawierającym sygnał 
sinusoidalny. Należy pamiętać aby wyznaczać różnicę między sygnałem a funkcją 
IMF tego samego rzędu dla kolejnych wyników dekompozycji. 
 
Zbadać wpływ wartości parametru TOL dla: 
TOL=[0,005 0,01 0,05 0,09] dla TR=0,05 i ITER=100. 
Wykorzystać utworzony wcześniej w tym punkcie wzorcowy sygnał sinusoidalny i 
ocenić wpływ TOL na wynik dekompozycji przy użyciu funkcji PRD. Do oceny 
należy wybierać te mody wewnetrzne, w którym sygnał sinusoidalny ma największy 
udział. 
 
Jak parametry TR i TOL wpływają na wynik dekompozycji? 
 
Po wyborze wartości parametrów zapewniających efektywną dekompozycję dla 
badanego sygnału zbadać wpływ liczby iteracji na wyniki. Testować wpływ liczby 
iteracji dla wartości: 1, 2, 50, 200. 
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Jak liczba iteracji wpływa na wynik dekompozycji? 

Jak liczba iteracji wpływa na czas działania algorytmu? 

 
3. Badanie wpływu częstotliwości próbkowania 
 

Wykorzystując funkcję p3: 
 

  p3(F_p,F_sin,A_sin,W_skut_szum,TR,TR2,TOL,ITER) 
 
przeprowadzić generację oraz rozkład sumy sygnału sinusoidalnego z szumem w celu 
zbadania wpływu częstotliwości próbkowania na działanie metody. Parametry 
sygnału: 
- częstotliwość sygnału sinusoidalnego – poprosić prowadzącego o wskazanie jednej 
częstotliwości z przedziału 1-5 Hz, 
- amplituda sygnału sinusoidalnego – 1, 
- wartość skuteczna szumu - 0,3. 
Badanie przeprowadzić dla trzech wartości częstotliwości próbkowania wybranych z 
przedziału od 200 Hz do około 20 kHz (w zależności od szybkości obliczeniowej 
komputerów). Stosować liczbę iteracji nie większą niż 30. 
Dokonać oceny wpływu częstotliwości próbkowania za pomocą funkcji visu1. 
Przeprowadzić ocenę wpływu tej częstotliwości za pomocą funkcji PRD. Ocena 
polega na porównaniu składowej sinusoidalnej sygnału wejściowego uzyskanej z 
rozkładu za pomocą emd i wygenerowanego przy użyciu funkcji sinus w odrębnej 
zmiennej sygnału sinusoidalnego o identycznych parametrach jak ten w sygnale 
wejściowym. Należy zsumować IMF’y zawierające składowe badanego sygnału oraz 
wszystkie IMF’y mogące mieć znaczący wpływ na składową sinusoidalną. Do 
sumowania zastosować funkcję suma. 
 
Omówić wpływ częstotliwości próbkowania na działanie metody. 
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Sprawozdanie 
 

 

 

Ćwiczenie nr 4 Data................................ 

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

 

 

 

Punkt 
ćwiczenia 

Liczba 
punktów 

Uzyskana 
liczba punktów 

Uwagi prowadzącego 

1 1   

2 2,5   

3 2,5   

 


