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1. Cel ćwiczenia. 
 

W ramach ćwiczenia studenci zapoznają się z metodami analizy sygnału świergotowego 
przy wykorzystaniu transformacji Hilberta, Fouriera, spektrogramu oraz funkcji autokorelacji. 
W ćwiczeniu analizie będą poddawane sygnały o różnej modulacji częstotliwościowej. 
Studenci będą mieli za zadanie określić właściwości poszczególnych narzędzi analizy w 
zastosowaniu do tych sygnałów. 

 
 
2. Wymagane wiadomości. 

 
1. Sygnał świergotowy. 
2. Transformacja Hilberta. 
3. Sygnał analityczny, jego właściwości i parametry. 
4. Krótkookresowa transformacja Fouriera i spektrogram. 
5. Funkcja autokorelacji. 

 
 
Literatura: 
 

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

2. Materiały wykładowe. 
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3. Wprowadzenie 
 
Sygnał świergotowy (ang. chirp signal) – sygnał o częstotliwości modulowanej w szerokim 
zakresie. W najprostszym przypadku jest to modulacja liniowa. Sygnały takie są 
wykorzystywane np. w ultradźwiękowym obrazowaniu kodowanym.  

   
 
Rys.1. Przykład sygnału świergotowego 
 
Sygnał analityczny – sygnałowi rzeczywistemu )(tx  odpowiada zespolony sygnał analityczny 

)(txa , którego część rzeczywistą stanowi sygnał )(tx , a część urojoną jego transformata 
Hilberta - )(ˆ tx .  
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Ze względu na osobliwości występujące w podanych wyżej całkach transformata Hilberta 
wyznaczana jest najczęściej na podstawie transformaty Fouriera X(ω) sygnału x(t): 
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4. Spis niestandardowych funkcji Matlaba przydatnych podczas realizacji 
ćwiczenia. 
 
 
S=swiergot(F_p,T,F_0,F_k,T1) 
  
Funkcja generuje sygnał świergotowy o zadanej częstotliwości próbkowania, określonym 
czasie trwania, początkowej i końcowej częstotliwości.  
 
Parametry wejściowe: 
1. F_p - częstotliwość próbkowania [Hz] 
2. T - czas trwania [s] 
3. F_0 – częstotliwość początkowa, od której rozpoczyna się modulacja sygnału [Hz] 
4. F_k - częstotliwość końcowa sygnału, na której kończy się jego modulacja [Hz] 
6. T1 – czas, w którym ma zostać osiągnięta częstotliwość końcowa F_k [s] 
 
Parametry wyjściowe: 
1. S – wektor zawierający sygnał 
 
Funkcja umożliwia wprowadzenie wektora częstotliwości końcowych. Po wprowadzeniu 
wektora i wywołaniu funkcji tworzone są kolejne sygnały. Funkcję wywołaną w ten sposób 
trzeba przypisać do wektora sygnałów wyjściowych. 
 
Przykład: 
[A B C D]=świergot(10000,0.25,200,[2000 4000 6000 8000],0.25); 
Powyższa komenda utworzy 4 sygnały świergotowe o czasie trwania 0,25 sekundy, które 
zostaną utworzone z częstotliwością próbkowania 10 kHz. Początkowe wartości 
częstotliwości sygnałów wynoszą 200 Hz, po czym wzrosną  odpowiednio do 2, 4, 6 i 8 kHz.   
 
 
 
[M,Numer]=wykres_spec(swiergot, window, nfft, f_p, kol) 
 
Funkcja tworzy wykres zależności względnej szerokości widma analizowanego sygnału w 
funkcji długości okien danych. Funkcja wykorzystuje krótkookresową transformatę Fouriera 
w celu utworzenia zbioru widm dla kolejnych segmentów trwania sygnału. Wartości 
tworzonego wykresu są miarą, która jest wyznaczana jako iloraz liczby wszystkich wartości 
danego segmentu spektrogramu sygnału, które są większe niż połowa maksymalnej wartości  
występującje w tym segmencie, i długości segmentu. Wartość miary określa zależność: 
 

A

AMAXaaaA
m

))(*5,0,...),,(( 321 >
= , 

gdzie: 
A – analizowany segment spektrogramu sygnału. 
 
Miara jest wyznaczana dla środkowego segmentu danych spektrogramu. Dane zapisywane są 
do wektorów M i Numer. Funkcja umożliwia wprowadzenie wektora długości okien. 
 
Parametry wejściowe: 
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1. swiergot – analizowany sygnał 
2. window – długość okna danych krótkookresowej transformaty Fouriera podana jako liczba 
próbek 
3. nfft – długość transformaty Fouriera podana w liczbie próbek 
4. f_p –  częstotliwość próbkowania analizowanego sygnału 
5. kol – kolor tworzonego wykresu (‘r’,’b’,’k’ – wszystkie inne dostępne dla polecenia plot) 
 
Parametry wyjściowe: 
1. M – wektor wartości względnych szerokości widma (wektor kolejnych wartości miary m), 
2. Numer – wektor kolejnych długości okien transformaty. 
 
 
Przykład: 
[Wartość Index]=wykres_spec(A, [32 64 128 256 512 1024], 512, 10000, ‘r’); 
Powyższa komenda utworzy wykres względnej szerokości widma w funkcji kolejnych 
długości okien danych. Analizowany sygnał A próbkowany z częstotliwością 10 kHz zostanie 
poddany krótkookresowej transformacie Fouriera o długości 512 próbek dla kolejnych 
długości okien danych 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Utworzony wykres zostanie narysowany 
w kolorze czerwonym. Dane z wykresu zostaną zapisane do zmiennych Wartość oraz Index.  
 
 
 
[sred, Spec]=srednia_spec(swiergot, window, nfft, f_p, kol); 
 
 
Polecenie wyznacza średnią ważoną częstotliwość widma dla każdego segmentu 
spektrogramu badanego sygnału w funkcji długości okna danych. Funkcja wykorzystuje 
krótkookresową transformatę Fouriera i zadanej długości tworząc określoną liczbę 
segmentów zawierających widma częstotliwościowe w zależności od długości okna danych. 
Następnie dla każdego segmentu wyznaczana jest średnia ważona częstotliwości widma. 
Prezentacja średnich dla segmentów odbywa się wzdłuż osi czasu trwania sygnału.  
  
Parametry wejściowe: 
1. swiergot – analizowany sygnał 
2. window – długość okna danych krótkookresowej transformaty Fouriera podana w liczbie 
próbek 
3. nfft – długość transformaty Fouriera podana w liczbie próbek 
4. f_p –  częstotliwość próbkowania analizowanego sygnału 
5. kol – kolor tworzonego wykresu (‘r’,’b’,’k’ – wszystkie inne dostępne dla polecenia plot) 
 
Parametry wyjściowe: 
1. sred – wektor wartości średnich ważonych 
2. index – wektor wartości czasu dla kolejnych segmentów. 
3. Spec – tablica zawierająca dane spektrogramu 
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Przykład: 
[Wartość_sr, Spec]=srednia_spec(A, 64, 256, 1000, ‘b’); 
Polecenie  utworzy wykres średniej częstotliwości ważonej w funkcji czasu odpowiadającego 
kolejnym segmentom spektrogramu. Analizowany sygnał A próbkowany z częstotliwością 10 
kHz zostanie poddany krótkookresowej transformacie Fouriera o długości 256 próbek dla 
długości okna danych równym 64 próbki. Utworzony wykres zostanie narysowany w kolorze 
niebieskim. Dane z wykresu zostaną zapisane do zmiennych Wartość_sr oraz index. Tablica 
spektrogramu zostanie zapisana do zmiennej Spec. 
 
 
[MS SS]=makeShift(fp,syg,shift,count); 
 
Funkcja generuje wektor, zawierający kilka ewolucji sygnału wejściowego przesuniętego o 
określony czas oraz wektor tej samej dłogości zawierającyy jedną ewoluję sygnału 
wejściowego uzupełnioną zerami. 
 
Parametry wejściowe: 
1. fp – częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego, 
2. syg – przesuwany sygnał wejściowy 
3. shift – czas określony w sekundach o jaki zostanie przesunięty wektor z sygnałem 
4. count –  parametr określający liczbę powtórzeń operacji przesuwania i sklejania 
 
Parametry wyjściowe: 
1. MS – wektor zawierający przesunięty ciąg przesuniętych sygnałów. 
2. SS – wektor zawierający zawierającyy jedną ewoluję sygnału wejściowego uzupełnioną 

zerami do długoci wektora SS 
 
Przykład: 
[multiSyg, simpleSyg]=makeShift(10000,syg, 0.2, 5); 
Powyższa komenda utworzy wektor multiSyg zawierający 5 przesuniętych sygnałów syg o 
częstotliwości próbkowania 10 kHz. Sygnały będą przesunięte względem siebie o 0,2 
sekundy. Dodatkowo utworzony zostanie wektor simpleSyg z jedną realizacją sygnału syg. 
 
 
cs=makeSinus(fp,t,f); 
 
Funkcja generująca przebieg sinusoidalny o zadanej częstotliwości i czasie trwania. 
 
Parametry wejściowe: 
1. fp – częstotliwość próbkowania sygnału, 
2. f – częstotliwość generowanego sygnału, 
3. t – czas trwania generowanego sygnału w sekundach 
 
Parametry wyjściowe: 
1. cs – wektor zawierający kolejne próbki sygnału wyjściowego 

 
Przykład: 
Cs = makeSinus(10000, 200, 5); 
Powyższa komenda utworzy wektor Cs zawierający paczkę sinusoidalną o częstotliwości 
próbkowania 10000 Hz, częstotliwości 200 Hz i czasie trwania 5 sekund. 



 

 7 

5. Spis standardowych funkcji Matlaba niezbędnych do realizacji ćwiczenia. 
 
Poniżej opisane funkcje są standardowymi funkcjami Matlaba. W instrukcji zostały zawarte 
tylko podstawowe informacje o tych funkcjach i ich podstawowe wywołania. W celu 
uzyskania dokładniejszych informacji należy odwołać się do pomocy programu Matlab 
wpisując komendę help oraz nazwę wybranej funkcji np. help spectrogram. 
 
 
[S F T] = spectrogram(x, window, noverlap, nfft, Fs,‘xxx‘) - tworzenie spektrogramu przy 
użyciu krótkookresowej transformaty Fouriera. 
Wywołanie funkcji bez przypisywania zmiennym wartości powoduje utworzenie wykresu 
spektrogramu. 
 
Parametry wejściowe: 
x – analizowany sygnał 
window – długość okna danych, cały sygnał zostanie podzielony na segmenty o takiej 
długości 
noverlap - nakładanie się	 na siebie przedziałów STFT wyrażona w ilości próbek, 
nfft - długość	 DTF podana próbka, określa częstotliwościową liczbę próbek wykorzystaną do 
wyznaczenia DFT. 
Fs - częstotliwość	 próbkowania sygnału wejściowego. 
‘xxx‘ – parametr określający orientację	 osi czasu. 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 
 
 
X = hilbert(Xr); 
 
Funkcja wyznacza sygnał analityczny w postaci X = Xr + i*Xi, gdzie Xi jest transformatą 
Hilberta sygnału Xr. Sygnał Xr jest sygnałem rzeczywistym. 
 
Parametry wejściowe: 
Xr – sygnał wejściowy (rzeczywisty). 
 
Parametry wyjściowe: 
X – sygnał analityczny. 
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R=angle(H); 
 
Funkcja zwraca wartości fazy elementów macierzy zespolonej H określone w radianach. 
 
 
U=unwrap(R); 
 
Funkcja zamienia/odwija wektor kątów fazowych określonych w radianach zmieniając skok a 
wartości bezwzględnej większej lub równej pi na wartość 2*pi. Parametr wejściowy R może 
być wektorem lub macierzą. 
 
 
D=diff(U); 
 
Funkcja wyznacza aproksymowaną pochodną wektora wejściowego. 
 
Przykład: 
D=diff(U);  
Wyznacza wektor D na podstawie wektora X wg podanej zależności: 
D=[U(2)-U(1)  U(3)-U(2) ... U(n)-U(n-1)] 
 
 
C=xcorr(D,D1,…); 
 
Funkcja zwraca wektor wartości estymatora funkcji korelacji zawierający współczynniki 
między wszystkimi wartościami wektora D a wartościami wektora D1. Jeśli wektory D i D1 
są długości m to wyznaczony wektor będzie miał długość 2*m-1. 
 
Przykład: 
C=xcorr(D,D1,scaleopt) 
Parametr scaleopt określa sposób estymacji funkcji korelacji: 
‘biased’ – estymator obciążony 
‘unbiased’ – estymator nieobciążony 
‘coeff’ – normalizuje wektor wynikowy do wartości 1.0 dla zerowego przesunięcia 
 ‘none’ – brak normalizacji (opcja domyślna). 
 
 
 
Z=zeros(m,n); 
 
Funkcja tworzy macierz zer i rozmiarze mxn. 
 
imagesc(D); 
 
Funkcja tworzy dwuwymiarowy wykres danych zawartych w macierzy D. 
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F=flipud(D); 
 
Funkcja obraca macierz D w pionowym kierunku. Funkcja modyfikuje jedynie kolumny 
macierzy. Rzędy nie zostają przestawione. Przykład: 
 
D =  1 4               F =  3 6 
        2 5                       2 5 
        3 6                       1 4 
 
stem(D); 
 
Wykreśla wektor w postaci linii pionowych. 
 
A=polyfit(X,Y,N); 
 
Funkcja wyznacza współczynniki wielomianu P(X) stopnia N, który najlepiej aproksymuje 
dane wektora Y wg zasady najmniejszej sumy kwadratów. Kolejne współczynniki 
wielomianu zapisane zostają w wektorze A. 
 
Przykład: 
A=polyfit(X,Y,1);  
Funkcja wyznacza współczynniki wielomianu stopnia 1 najlepiej przybliżającego wektor Y. 
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6. Przebieg ćwiczenia. 
 

1. Analiza widmowa sygnału świergotowego. 
 

a) Używając funkcji swiergot utworzyć sygnały świergotowe o następujących 
parametrach: 
- częstotliwość próbkowania sygnału - 20000 Hz, 
- czas trwania sygnału – 0.25 sekundy, 
- czas osiągnięcia częstotliwości końcowej – 0.25 sekundy, 
- częstotliwość początkowa sygnału 300 Hz, 
- częstotliwości końcowe sygnałów kolejno  5, 7.3, 10 kHz, 

 
Wykorzystując funkcję spectrogram wyznaczyć spektrogramy jednego z powyższych 
sygnałów dla następujących parametrów transformaty: 
- window – kolejno 32, 64, 128, 256, 512, 1024 
- noverlap – 0 i 128 
- nfft – 1024 
 

b) Dla powyższych sygnałów wyznaczyć względną miarę szerokości widma w funkcji 
długości okien danych wykorzystując funkcję wykres_spec. Należy zastosować 
następujący wektor długości okien danych: 
window=[ 32 64 100 128 180 200 256 512 1024]. Stosować stałą długość 
transformaty nfft=1024. 
 
Na jednym rysunku utworzyć wykresy względnej szerokości widma w funkcji 
długości okna danych dla wszystkich 3 sygnałów. 
 
Jak interpretować wykres względnej szerokości widma w funkcji długości okien? 
 

c) Wyznaczyć ponownie względną miarę szerokości widma w funkcji długości okien 
danych wykorzystując funkcję wykres_spec, stosując wektor długości okien danych 
różniących się o 2 w przedziale 64-256, 512 i 1024 oraz nfft=1024. Znaleźć 
minimalne wartości miary względnej szerokości widma dla wszystkich 3 sygnałów. 
Stosując funkcję srednia_spec wyznaczyć wykres częstotliwości średniej sygnału w 
funkcji czasu sygnału dla transformaty o długości nfft=128 oraz dla 3 różnych okien 
danych window=[32 64 128]. Utworzyć wykresy dla każdego sygnału. 
 
Wyznaczyć szybkość narastania częstotliwości sygnałów świergotowych na podstawie 
częstotliwości średniej lub parametrów generacji sygnału świergotowego. 

 
Zinterpretować różnice między przebiegami częstotliwości średniej uzyskanymi dla 
różnych długości okien danych. 
 
Skąd wynika schodkowy przebieg średniej wartości częstotliwości oraz spektrogramu 
sygnału świergotowego w funkcji czasu? 
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2. Wyznaczanie fazy sygnału świergotowego przy wykorzystaniu transformacji 
Hilberta. 
 
Dla każdego sygnału uzyskanego w punkcie 1 wyznaczyć sygnały analityczne 
stosując funkcję hilbert. 
 
Wyznaczyć fazę sygnałów świergotowych wykorzystując funkcję angle. Narysować 
wykres fazy sygnału bez odwijania stosując funkcję stem. Na utworzonym wykresie 
zaobserwować zakres zmian skoków fazy. Następnie wyznaczyć wykres odwiniętej 
fazy sygnału stosując odpowiednie funkcje. Wyznaczyć pochodne fazy dla wszystkich 
sygnałów. Uzyskane wyniki narysować na jednym wykresie. 
 
Dla sygnału świergotowego o najniższej częstotliwości końcowej narysować wykres 
częstotliwości średniej, wykorzystując funkcję średnia_spec. Średnią częstotliwość 
wyznaczyć dla okna o długości n=128 próbek i nfft=128. Następnie wyznaczyć 
częstotliwość chwilową sygnału analitycznego jako pochodną fazy tego sygnału. 
Narysować częstotliwość chwilową na wspólnym wykresie z częstotliwością średnią.  
 
Uwaga: częstotliwość chwilową należy narysować z przerzedzaniem i odpowiednim 
skalowaniem, wynikającym z długości odcinka czasowego między kolejnymi 
wartościami tej częstotliwości i kolejnymi rysowanymi wartościami częstotliwości  
średniej. 
 
Obejrzeć wykres części rzeczywistej i urojonej sygnału analitycznego na początku i 
końcu przebiegu. 
 
Wyznaczyć nachylenie wykresu pochodnej fazy dla wszystkich sygnałów stosując 
funkcję polyfit. 
 
Porównać i zinterpretować przebiegi częstotliwości chwilowej i średniej. 

 
3. Estymacja czasu opóźnienia.  

 
Wykorzystując funkcję makeShift utworzyć następujące sygnały: 
 
- wektor a zawierający dwie ewolucje jednego z wygenerowanych wcześniej 

przykładów świergotu oraz wektor b z pojedynczą realizacją ww. sygnału, 
uzupełniony zerami do długości wektora a, 

- wektor c zawierający dwie paczki sygnału sinusoidalnego o czasie trwania równym 
0.005s i częstotliwości równej częstotliwości początkowej świergotu. 
 

Do wygenerowania sygnału sinusoidalnego można użyć funkcji makeSinus. 
 
Wyznaczyć i narysować korelację wektorów a i b przy użyciu estymatora 
obciążonego i nieobciażonego (‚biased‘, ‚unbiased‘). 
 
Wyznaczyć i narysować wartość bezwzględną wektora c. 
 
Z czego wynikają różnice pomiędzy funkcjami korelacji sygnałów wyznaczonych dla 
różnych parametrów funkcji xcorr? 
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Uzyskane wyniki mówią o możliwościach lokalizacji sygnału wzdłuż osi czasu 
(głębokości). Jak interpretować różnice wyników korelacji sygnałów świergotowych i 
sinusoidalnych? Czy – traktując oś poziomą jako oś czasu (głębokości) - 
zaobserwowane zjawisko można wykorzystać w obrazowaniu ultradźwiękowym? W 
którym z przypadków (świergot, paczka sinusoidalna) uzyskamy lepszą rozdzielczość 
wzdłużną? 
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4. Sprawozdanie 

 
Ćwiczenie nr 5 Data................................ 

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

 

 

 

Punkt 
ćwiczenia Zadanie Liczba 

punktów 
Uzyskana 

liczba punktów Uwagi prowadzącego 

1 

a) 1   

b) 1   

c) 1   

2 * 2   

3 * 1   

 


