
  Pytania egzaminacyjne PSB 

 

 

1. Podać definicję i podstawowe właściwości przekształcenia Hilberta TH. Zdefiniować sygnał 

analityczny. Podać zależności opisujące obwiednię, fazę oraz częstotliwość chwilową 

sygnału analitycznego. Podać min. 2 zastosowania TH do sygnałów biomedycznych. 

 

2. Zdefiniować krótkookresową transformację Fouriera i omówić jej dwie różne interpretacje. 

 

3. Omówić sposób tworzenia spektrogramu sygnału. Określić rozdzielczość czasową i 

częstotliwościową oraz związek między nimi. Podać min. 2 przykłady zastosowań 

spektrogramu do sygnałów biomedycznych. 

 

4. Omówić sposób określania lokalizacji sygnału na płaszczyźnie czas-częstotliwość. Czym 

różni się „kostka rozdzielczości” w przypadku STFT od „kostki rozdzielczości” w 

przypadku DWT? 

 

5. Omówić rodzaje filtracji (cyfrowej). Wskazać różnice między tymi filtracjami i 

możliwościami ich zastosowań. Uwaga – nie chodzi o rozróżnienie FIR- IIR! 

 

6. Omówić filtrację adaptacyjną. Narysować schemat blokowy filtru adaptacyjnego. Wskazać 

min. 2 przykłady zastosowań w inżynierii biomedycznej. 

 

7. Omówić działanie decymatora 2x i przedstawić widmo sygnału przed i po decymacji. 

Określić wymagania dotyczące widma sygnału przed decymacją i ew. dodatkowych operacji 

na sygnale. W jakiej metodzie przetwarzania sygnałów decymator odgywa istotną rolę? 

 

8. Omówić działanie interpolatora 2x i przedstawić widmo sygnału przed i po interpolacji. Czy 

po interpolacji niezbędna jest dodatkowa operacja w celu uzyskania sygnału próbkowanego 

z wyższą częstotliwością? Jeśli tak, to jaka? W jakiej metodzie przetwarzania sygnałów 

interpolator odgywa istotną rolę? 

 

 

9. Zaproponować i uzasadnić sposób wyznaczania pochodnej  

sygnału o widmowej gęstości mocy jak na rysunku obok,  

zakładając, że widmo sygnału użytecznego leży poniżej  

0.2fs, zaś widmo powyżej 0.2fs jest widmem szumu. 

 

 

 

10. Omówić modele wymiernej funkcji przenoszenia i ich zastosowania w analizie widmowej 

sygnałów. Jakie zalety mogą mieć te metody w porównaniu z np. metodą bezpośredniego 

przekształcenia Fouriera? 

 

11. Omówić model autoregresyjny. Podać podstawowe zależności i omówić kryteria doboru 

rzędu modelu. 

 

12. Omówić metody estymacji opóźnienia (min. 3) i porównać je. Przedstawić min. 3 

zastosowania estymacji opóźnienia w inżynierii biomedycznej. 

 



13. Przedstawić (analitycznie i graficznie) algorytm filtracji homomorficznej względem splotu, 

posługując się np. przykładem pojedynczego echa. Jaki warunek muszą spełniać filtrowane 

sygnały, by filtracja była skuteczna? Podać przykład zastosowania takiej filtracji 

homomorficznej do sygnałów biomedycznych. 

 

14. Omówić i opisać analitycznie metodę wydobywania sygnałów z szumu metodą uśredniania. 

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby metoda ta była skuteczna? Podać min. 1 przyklad 

zastosowania do sygnałow biomedycznych 

 

15. Jakimi błędami obarczony jest estymator parametru procesu losowego? Określić wymagania 

stawiane estymatorom. Jakie skutki w przypadku numerycznego estymatora funkcji 

autokorelacji powoduje to, że zbiór danych jest skończony? Jakie są metody poprawy 

właściwości estymatorów? 

 

16. Zaproponować procedurę badania właściwości estymatora pewnej wielkości (np. widmowej 

gęstości mocy) w zastosowaniu do pewnej klasy sygnałów (np. losowych szumów 

szerokopasmowych o stałej widmowej gęstości mocy w pasmie ograniczonym do części 

przedziału 0-połowa f.próbkowania).  

 

17. Zaproponować procedurę estymacji rytmu serca człowieka, zakładając że dysponujemy 

sygnałem EKG. 

 

18. Zaproponować procedurę estymacji zmienności rytmu serca na podstawie sygnału EKG. 

 

19. Podać definicję dyskretnego przekształcenia falkowego i wykorzystywanej w nim funkcji 

falkowej. Przedstawić graficznie algorytm i zdefiniować wyniki uzyskiwane w 

poszczególnych gałęziach (na kolejnych poziomach skali) dla 4 stopni dekompozycji.  

Określić – jako części częstotliwości próbkowania - pasma zajmowane przez poszczególne 

produkty dekompozycji. 

 

 

 

20. Dla zbioru przebiegów przedstawionego obok zaproponować  

schemat blokowy dyskretnej diadycznej dekompozycji falkowej.  

Określić (jako części częstotliwości próbkowania) pasma  

zajmowane w sygnale wyjściowym s przez składowe a6 i d1-6 

przedstawione na rysunku obok. Jaki jest związek  

między tymi składowymi a wynikami dekompozycji falkowej? 

Naszkicować rozpięcia, jakim odpowiadają poszczególne przebiegi  

przedstawione na rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Podać definicje i podstawowe właściwości funkcji autokorelacji i współczynnika 

autokorelacji. Podać min. 3 przykłady zastosowań tych wielkości do sygnałów 

biomedycznych. 


