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1. Cel ćwiczenia. 
 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi problemami dotyczącymi 
numerycznej analizy widmowej sygnałów metodą dyskretnej transformacji Fouriera: 
próbkowaniem sygnału i konsekwencjami twierdzenia Nyquista, skutkami ograniczonej 
długości okna danych. W ćwiczeniu badane są właściwości widmowe sygnałów 
odpowiadających sygnałom spotykanym w ultrasonografii i aparaturze dopplerowskiej, 
przeskalowanych częstotliwościowo „w dół” ze względu na możliwości aparatury 
laboratoryjnej. 

Wykorzystywane w ćwiczeniu środowisko programowe realizuje analizę widmową w 
czasie rzeczywistym metodą dyskretnej transformacji Fouriera. 

 

2. Wymagane wiadomości. 
 

Podstawowe wiadomości z zakresu analizy widmowej i sygnałów występujących w 
technice ultradźwiękowej w zastosowaniach medycznych. 

 

3. Literatura 
 

• Zieliński T.P. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ 2005 

 

4. Opis wykorzystywanego w ćwiczeniu środowiska 
programowego. 
 
Informacje wstępne  
 

    Program Dopp-Meter umożliwia akwizycję 2 sygnałów za pomocą karty dźwiękowej oraz 
ich analizę widmową, parametryzację widma, oraz zapis danych i opisu pomiaru do plików. 
Wykorzystanie stereofonicznej karty umożliwia rejestrację pochodzących z 
ultradźwiękowych przepływomierzy dopplerowskich sygnałów w kwadraturze, co pozwala na 
określenie kierunku ruchu elementów rozpraszających. 

   Program wymaga komputera PC ze stereofoniczną kartą dźwiękową wyposażoną w tzw. 
wejście liniowe, systemu operacyjnego Windows XP oraz programu DirectX w wersji 8.0 lub 
nowszej.  
 
   Przed przystąpieniem do akwizycji należy się upewnić, że zostało wybrane odpowiednie 
wejście sygnału, tzn. takie, do którego zostały doprowadzone sygnały wyjściowe 
przepływomierza dopplerowskiego (najczęściej jest to wejście liniowe). Wejście sygnału  
można zmienić za pomocą sterowników karty dźwiękowej lub/i w panelu sterowania systemu 
Windows XP (opcja „Dźwięki i urządzenia audio”).  
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Interfejs użytkownika jest podzielony na trzy zakładki:  

1. Ustawienia – ustawienie parametrów akwizycji i analizy sygnałów,  

2.  Podgląd akwizycji – obliczenie i prezentacja spektrogramu oraz jego parametrów  

3. Opis rejestracji – umożliwia opisanie oraz zapis zarejestrowanych danych.  

 

Zakładka Ustawienia  

Parametry akwizycji  

    Zakładka Ustawienia umożliwia ustawienie parametrów akwizycji, takich jak wybór karty 
dźwiękowej (jeśli w komputerze zainstalowana jest więcej niż jedna karta) oraz częstotliwości 
próbkowania sygnału. Do wyboru są trzy częstotliwości:   44100Hz,  22050Hz i  11025Hz.  

 
Blok cyfrowego przetwarzania sygnału  
 
Zakładka Ustawienia umożliwia konfigurację cyfrowego przetwarzania sygnału. Możliwości 
sa następujące:  
 

1. filtracja (opcjonalna) 
2. decymacja (opcjonalna)  
3. analiza widmowa – spektrogram,  
4. parametryzacja widma,  

 
Filtracja  
Blok filtracji umożliwia ograniczenie pasma sygnału. Blok filtracji może być wykorzystany 
do zapewniania spełnienia warunku Nyquista przed decymacją sygnału.  
   Panel kontrolny bloku filtracji (znajdujący się w zakładce Ustawienia) umożliwia wybór:  

•  charakterystyki amplitudowej filtru – górnoprzepustowa, dolnoprzepustowa, pasmowo- 
    przepustowa lub pasmowo-zaporowa,  
•   rodzaju okna wykorzystywanego przy projektowaniu filtru,  
•   częstotliwości granicznych,  
•   rzędu filtru. 

 
Jeśli blok filtracji jest włączony, dane zapisywane do pliku są danymi po filtracji. 

 
Decymacja  
Blok ten umożliwia obniżenie częstotliwości próbkowania sygnału. Panel sterowania 
umożliwia wybór dowolnego całkowitego współczynnika decymacji. Blok decymacji może 
zostać pominięty w procesie przetwarzania sygnału. Jeśli blok decymacji jest włączony, dane 
zapisywane do pliku są danymi po decymacji. 
 
Analiza widmowa  
Blok analizy widmowej oblicza w czasie rzeczywistym spektrogram rejestrowanego sygnału. 
Panel kontrolny bloku analizy widmowej (znajdujący się w zakładce Ustawienia) umożliwia 
wybór:  
    •  długości okna danych – w milisekundach (przeliczana na próbki),  
    •  długości transformaty Fouriera – w milisekundach (przeliczana na próbki),  
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    •  nakładania się kolejnych okien danych – w procentach,  
    •  funkcji granic (okno np. Hanna itd.),  
 
Możliwe jest też włączenie opcji automatycznego rozszerzania długości transformaty Fouriera 
do najbliższej potęgi liczby 2, co umożliwia zastosowanie algorytmu szybkiej transformaty.  
 
Parametryzacja widma  
Na podstawie  spektrogramu obliczane są wartości maksymalnej, średniej i minimalnej 
wartości częstotliwości oraz częstotliwość o maksymalnej mocy – moda dla każdego widma 
spektrogramu. Częstotliwości średnia, maksymalna i minimalna określane są zgodnie z 
następującymi wzorami: 
 

 

))100((max kCDFf=F −=  
 

)(min kCDFf=F =  
 
gdzie: G(fi) – widmowa gęstość mocy dla częstotliwości fi, k – wartość progowa wyrażona w 
procentach (percentyl), CDF – pomożona przez 100 dystrybuanta rozkładu widmowej 
gęstości mocy. Wartość k można ustawić w panelu sterowania parametryzacją. 
 
Zakładka Podgląd akwizycji   
 
Zakładka umożliwia podgląd spektrogramu i wartości częstotliwości maksymalnej, średniej, 
minimalnej obliczanych dla rejestrowanych danych oraz ustawienie parametrów podglądu. 
Zakładka podzielona jest na kilka paneli kontrolnych. 
 
Panel buforów akwizycji  
 
Panel ten zawiera wskaźniki zapełnienia buforów pamięci akwizycji, analizy i zapisu. 
Przepełnienie buforów akwizycji i analizy powoduje zatrzymanie akwizycji danych. 
Przepełnienie bufora zapisu powoduje usunięcie najstarszych danych i zastąpienie ich 
najnowszymi.  
 
Panel osi częstotliwości  
 
Panel ten umożliwia ustawienie zakresu na osiach częstotliwości spektrogramu i przebiegów 
sparametryzowanego widma.  
 
Panel osi czasu  
 
Panel ten umożliwia ustawienie zakresu na osiach czasu spektrogramu i przebiegów 
sparametryzowanego widma.  
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Panel amplitudy  
 

Panel ten umożliwia ustawienie zakresu osi amplitudy spektrogramu. Panel umożliwia też 
wybór typu skali: logarytmiczna, pierwiastkowa, liniowa oraz skali barwnej. Istnieje też 
możliwość włączenia autoskalowania spektrogramu. Włącznie tej opcji powoduje 
automatyczne rozpięcie skali pomiędzy minimalną a maksymalną wartością mocy widma w 
prezentowanym fragmencie spektrogramu.  
 
Zakładka opisu rejestracji  

 
Zakładka ta umożliwia zapis i opis danych. Zapisywane są wartości amplitudy sygnałów 
wejściowych w pliku I_Q_data.txt, wartości parametrów widma w pliku Doppler_param.txt 
oraz opis pomiaru w pliku info.txt. Pliki zapisywane są w wybranym przez użytkownika 
folderze. 
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5. Przebieg ćwiczenia 
 
  

W ramach ćwiczenia wykonywana jest analiza widmowa sygnałów pochodzących z generatora 
HP 33120A. Uwaga: na oba wejścia karty podajemy ten sam sygnał z generatora. Widma 
obserwujemy w przedziale 0Hz – połowa częstotliwości próbkowania. Jeśli zastosowana 
została decymacja, po rozpoczęciu akwizycji należy kliknąć na czerwony kursor w panelu osi 
częstotliwości. Spowoduje to ograniczenie zakresu spektrogramu do połowy częstotliwości 
próbkowania. W każdym punkcie ćwiczenia dokonujemy akwizycji ekranu (Shift+PrintScreen). 
Obrazy należy archiwizowac na potrzeby sprawozdania. 
W dalszej części instrukcji obowiązują oznaczenia: 

- Upp – wartość międzyszczytowa napięcia sygnału 
- f – częstotliwość sygnału 
- Fs – częstotliwość próbkowania 
- Dec – współczynnik decymacji 
- T – długość okna danych [ms] 
- LFFT – długość szybkiej transformaty Fouriera [ms] 

W ćwiczeniu stosujemy LFFT=T z opcją wydłużania LFFT wyrażonej w próbkach do 
najbliższej większej potęgi liczby 2. 

 
 

5.1. Na wejście karty podać z generatora HP 33120A sygnał sinusoidalny o następujących 

parametrach: 

 

  Upp = 400mV  f = 3kHz 

  modulacja częstotliwości sygnałem 1Hz, dewiacja 2kHz 

Parametry konwersji A/C i analizy widmowej 

  Fs = 44.1kHz   dec=4 

  T = 12ms  LFFT = 12ms 

W trakcie pomiaru zmieniać częstotliwość nośną f wybierając 3, 4 i 5kHz. 

Uwaga – stosować prezentację widma z kompresją liniową. 

 

5.2. Na wejście karty podać z generatora HP 33120A sygnał prostokątny o następujących 

parametrach: 

 

  Upp = 400mV  f = 1kHz 

  modulacja częstotliwości 2Hz, dewiacja 200Hz 

Parametry konwersji i analizy widmowej: 

  Fs = 44.1kHz  dec=2 

  T = 11ms  LFFT = 11ms 
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Uwaga: stosować prezentację widma z kompresją logarytmiczną. 

 

5.3. Na wejście karty podać z generatora HP 33120A sygnał o piłokształtnej modulacji 

częstotliwości  (chirp) o następujących parametrach: 

 

  Upp = 400mV  fstart = 300Hz  fstop = 8kHz 

  okres przemiatania - 300ms    (sweep time) 

  sposób przemiatania – liniowy    (mode) 

Parametry konwersji i analizy widmowej: 

  Fs = 44.1kHz   dec = 2 

  T = 2ms, 8ms i 32ms  LFFT = T 

 

Uwaga – stosować prezentację widma z kompresją pierwiastkową. 

Analizowany sygnał przybliża sytuację występującą podczas analizy sygnałów dopplerowskich 
prędkości przepływu krwi w tętnicach centralnych, gdzie w fazie szybkiego wyrzutu obserwuje 
się zbliżone do liniowego narastanie prędkości wyrzucanej przez serce krwi, a więc w 
przybliżenie liniowe narastanie częstotliwości dopplerowskiej. 
 

5.4. Na wejście karty podać z generatora HP 33120A sygnał o zawierający paczki 

funkcji sinus (burst) o następujących parametrach: 

  Upp = 800mV  f = 2500Hz 

  częstotliwość powtarzania paczek – 3Hz  (burst rate) 

  ilość okresów w paczce – 1, 2 i 10  (burst count) 

Parametry konwersji i analizy widmowej: 

  Fs = 44.1kHz  dec = 2 

  T= 6ms i 24ms  LFFT = T 

 

Uwaga: stosować prezentację widma z kompresją pierwiastkową. 

 
Analizowane sygnały odpowiadają sygnałom emitowanym w przypadku obrazowania 
ultradźwiękowego (jeden lub dwa okresy sinusoidy) lub sygnałom emitowanym w przypadku 
metody impulsowej pomiaru prędkości przepływu krwi (dziesięć okresów sinusoidy).  
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6. Opracowanie wyników 

 

1. Przeanalizować widma uzyskane w punktach 5.1. i 5.2 oraz określić przyczynę ich 

przebiegu. Określić, dla której harmonicznej częstotliwości podstawowej (p.5.2) 

spełnione jest jeszcze twierdzenie Nyquista. 

2. Wyznaczyć szerokość modułu transformaty okna prostokątnego o czasie trwania takim, 

jak czas trwania kolejnych okien danych w punkcie 5.3, mierzoną jako szerokość listka 

głównego na poziomie przecięcia z osią częstotliwości. Oszacować zmianę 

częstotliwości sygnału z modulacją chirp w czasie trwania pojedynczego okna analizy 

(danych) dla wszystkich 3 przypadków. Sformułować wnioski wyjaśniające zmiany 

szerokości widma sygnału dla różnych długości okien danych. Określić dominujący 

czynnik wpływający na tę szerokość w każdym z przypadków.  

3. Przeanalizować wyniki uzyskane w p. 5.4. Przeanalizować zależność przebiegu 

widmowej gęstości mocy paczki fali sinusoidalnej od liczby okresów sinusa oraz od 

długości okna danych.  

 


