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1 Wymagane wiadomości i umiejętności
1. Umiejętność korzystania ze środowiska obliczeniowego MATLAB [1].

2. Podstawowe informacje na temat analizy widmowej oraz funkcji autokorelacji [2], [3].

3. Wiadomości zawarte we wprowadzeniu do laboratorium UiSE.

Podczas realizacji laboratorium przydatne mogą być słuchawki stereofoniczne – najlepiej typu

zamkniętego.
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2 Wstęp
Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi parametrami sygnałów

akustycznych rejestrowanych za pomocą stetoskopu. W trakcie realizacji ćwiczenia student dokona

analizy widmowej, a na podstawie jej wyników parametryzacji przykładowych sygnałów akustycz-

nych serca, płuc oraz tonów Korotkowa.

3 Spis funkcji i instrukcji przydatnych podczas realizacji 
ćwiczenia.

Opisane w tym punkcie funkcje nie są standardowymi wbudowanymi funkcjami środowiska ob-

liczeniowego MATLAB i zostały stworzone na potrzeby laboratorium UiSE.

O ile w trakcie realizacji ćwiczenia zajdzie potrzeba skorzystania ze standardowej funkcji (pole-

cenia) lub instrukcji MATLABa, należy zapoznać się z nią, wykorzystując wbudowany system po-

mocy MATLABa - polecenia help lub doc, np. help sin lub doc sin.
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[F,T,P,Ptot] = spektrogram(syg,okno,dl_okna,overlap,nfft,fp)

Funkcja wyznacza spektrogram (P) oraz przebieg chwilowej  mocy całkowitej  (Ptot)  sygnału

wejściowego (syg).

Parametrami wejściowymi są:

 1. syg - sygnał wejściowy,

 2. nfft – długość (w próbkach) okna danych poddanych DTF, 

 3. fp - częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego (syg),

 4. okno – rodzaj okna czasowego (funkcji granic):

 a) 'rect' – okno prostokątne,

 b) 'hann' – okno Hanna,

 c) 'hamming' – okno Hamminga,

 5. dl_okna - długość okna danych wyrażona w próbkach,

 6. overlap – stopień nakładania się na siebie kolejnych okien wyrażony jako ułamek długo-

ści okna (0 – kolejne okna nie nakładają się na siebie, 1 – całkowite nakładanie się o kolej-

nych okien).

Parametrami wyjściowymi są:

1. F – wektor opisujący oś częstotliwości dla otrzymanego spektrogramu P,

2. T – wektor opisujący oś czasu dla otrzymanego spektrogramu P i całkowitej mocy chwi-

lowej Ptot,

3. P – wynikowa macierz spektrogramu,

4. Ptot – wartości chwilowej mocy całkowitej sygnału syg,

Przykład:

...

[F,T,P,Ptot] = spektrogram(s4, 'hann', 256, 0.5, 1024, 1000);

subplot(3,1,1);

plot(t,s4);

xlim([T(1) max(T)]);

xlabel('t[s]');

ylabel('Amp.');
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grid on

subplot(3,1,2);

imagesc(T,F,10*log10(P/max(max(P))),[-60 0]);

xlabel('t[s]');

ylabel('f[Hz]');

axis xy

grid on

%colorbar

subplot(3,1,3);

plot(T,10*log10(Ptot/max(Ptot)));

xlim([T(1) max(T)]);

ylim([-60 0]);

xlabel('t[s]');

ylabel('Ptot [dB]');

grid on

...
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Rysunek 1: Przykładowy wynik użycia funkcji „spektrogram”.
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[fsr, fmin, fmax]=freq_est(P, Ptot, F, lev_min, lev_max)

Funkcja określa wartości chwilowej częstotliwość średniej, maksymalnej i minimalnej w sygnale

na podstawia spektrogramu P tego sygnału. Częstotliwość minimalna w chwili t określona jest jako

najmniejsza wartość częstotliwości  f dla której spełnione jest równanie:

∑
f =0

fmin

P (t , f )⋅df ≥Ptot (t)⋅levmin

gdzie: P(t, f) to widmowa gęstość mocy sygnału w chwili t, Ptot(t) – wartość chwilowej całkowi-

tej mocy sygnału w chwili t, levmin– współczynnik progu, którego wartość jest w zakresie <0,1>.

Częstotliwość maksymalna jest szacowana w sposób analogiczny jak minimalna. Częstotliwość

średnia w chwili t jest obliczana jako:

f śr( t)=
∑
f =0

fs/2

P (t , f )⋅ f

∑
f =0

fs /2

P( t , f )

Parametrami wejściowymi są:

 1. P – dwuwymiarowa macierz widmowej gęstości mocy (spektrogram),

 2. Ptot – wartości chwilowej całkowitej mocy sygnału,

 3. F – wektor opisujący oś częstotliwości dla otrzymanego spektrogramu P,

 4. lev_min, lev_max – współczynniki progu wykorzystywane do obliczenia częstotliwości

minimalnej i maksymalnej, wartości tych parametrów powinny zawierać się w przedziale

<0, 1>.

Parametrami wyjściowymi są:

1. fsr – wartości chwilowej częstotliwości średniej,

2. fmax – wartości chwilowej częstotliwości maksymalnej,

3. fmin – wartości chwilowej częstotliwości minimalnej,

Przykład:

[fsr, fmin, fmax]=Freq_est(P, Ptot, F, 0.1, 0.9);

figure
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plot(T,fmax,T,fsr,T,fmin);

xlim([T(1) 1]);

xlabel('t[s]');

ylabel('F [Hz]');

legend('fmax','fsr','fmin');

grid on;
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[swy]=power_clip(swe, twe, Ptot, Ttot, Plev)

Funkcja  umożliwia  wyodrębnienie  tych  fragmentów  sygnału  wejściowego  (swe)  w  których

mocy chwilowa Ptot przekracza wartość progową Plev. Wektor wyjściowy zawiera wartości sygna-

łu wejściowego w miejscach, gdzie jest spełniony warunek Ptot(t)>Plev  a wartości NaN (Not a

Number) w pozostałych miejscach.

Parametrami wejściowymi są:

 1. swe – wektor zawierający wartości sygnału wejściowego,

 2. twe – wektor zawierający wartości czasu odpowiadające wartościom sygnału w wektorze

swe,

 3. Ptot – wektor wartości chwilowej całkowitej mocy sygnału,

 4. Ttot - wektor zawierający wartości czasu odpowiadające wartościom sygnału w wekto-

rze Ptot,

 5. F – wektor opisujący oś częstotliwości dla otrzymanego spektrogramu P,

 6. Plev – wartość progowa wyrażona w dB.

Parametrami wyjściowymi są:

1. swy – wektor zawierający wybrane wartości wektora swe,

Przykład:

...

[swy]=power_clip(swe, twe, Ptot, Ttot, -20);

subplot(2,1,1);

plot(twe,swe);

subplot(2,1,2);

plot(twe,swy);

...
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4 Przebieg ćwiczenia

4.1 Analiza odgłosów serca

1. Załadować plik serce.mat do przestrzeni roboczej (poprosić prowadzącego o wskazanie fol-

deru zawierającego plik z danymi). Do przestrzeni roboczej powinny zostać wczytane:

1. przykładowe sygnały odgłosów serca podzielone na cztery grupy: HF, N, SN i X,

2. zmienna fs zawierająca informację o częstotliwości próbkowania wszystkich sygnałów.

2. Wybrać losowo po jednym sygnale z każdej grupy i przeanalizować go w następujący spo-

sób:

1. Odsłuchać sygnał (sound) – o ile są dostępne słuchawki.

2. Wyznaczyć spektrogram oraz całkowitą moc chwilową sygnału (spektrogram).

3. Wykorzystując wyniki uzyskane w pkt. 1 wyznaczyć wartości częstotliwości średniej,

minimalnej i maksymalnej (freq_est).

4. Progując sygnał mocy chwilowej podzielić analizowany sygnał na fazy odgłosów i ci-

szy.

5. Zobrazować uzyskane wyniki tj. podział na fazy, spektrogram, moc chwilową, przebiegi

częstotliwości minimalnej, maksymalnej i średniej.

6. Scharakteryzować poszczególne fazy tj. określić szerokość pasma, częstotliwość śred-

nią, relatywną moc i czas trwania sygnału w poszczególnych fazach.

Jaki jest powód poszerzenia widma sygnału w fazach ciszy?

4.2 Analiza odgłosów płuc

1. Załadować plik pluca.mat do przestrzeni roboczej (poprosić prowadzącego o wskazanie fol-

deru zawierającego plik z danymi). Do przestrzeni roboczej powinny zostać wczytane:

1. przykładowe sygnały odgłosów płuc,

2. zmienna fs zawierająca informację o częstotliwości próbkowania wszystkich sygnałów.

2. Przeanalizować wszystkie sygnały płuc w następujący sposób:
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1. Odsłuchać sygnał (sound) – o ile są dostępne słuchawki.

2. Wyznaczyć spektrogram oraz całkowitą moc chwilową sygnału (spektrogram).

3. Wykorzystując wyniki uzyskane w pkt. 1 wyznaczyć wartości częstotliwości średniej,

minimalnej i maksymalnej (freq_est).

4. Progując sygnał mocy chwilowej podzielić analizowany sygnał na fazy odgłosów i ci-

szy.

5. Zobrazować uzyskane wyniki tj. podział na fazy, spektrogram, moc chwilową, przebiegi

częstotliwości minimalnej, maksymalnej i średniej.

6. Scharakteryzować poszczególne fazy tj. określić szerokość pasma, częstotliwość śred-

nią, relatywną moc i czas trwania sygnału w poszczególnych fazach.

4.3 Analiza odgłosów pulsu – tony Korotkowa

1. Załadować plik puls.mat do przestrzeni roboczej (poprosić prowadzącego o wskazanie fol-

deru zawierjącego plik z danymi). Do przestrzeni roboczej powinny zostać wczytane:

1. przykładowe sygnały odgłosów tonów Korotkowa,

2. zmienna fs zawierająca informację o częstotliwości próbkowania wszystkich sygnałów.

2. Przeanalizować wszystkie sygnały tonów Korotkowa w następujący sposób:

1. Odsłuchać sygnał (sound) – o ile są dostępne słuchawki.

2. Wyznaczyć spektrogram oraz całkowitą moc chwilową sygnału (spektrogram).

3. Wykorzystując wyniki uzyskane w pkt. 1 wyznaczyć wartości częstotliwości średniej,

minimalnej i maksymalnej (freq_est).

4. Progując sygnał mocy chwilowej podzielić analizowany sygnał na fazy odgłosów i ci-

szy.

5. Zobrazować uzyskane wyniki tj. podział na fazy, spektrogram, moc chwilową, przebiegi

częstotliwości minimalnej, maksymalnej i średniej.

6. Scharakteryzować poszczególne fazy tj. określić szerokość pasma, częstotliwość śred-

nią, relatywną moc i czas trwania sygnału w poszczególnych fazach.
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5 Sprawozdanie
W sprawozdaniu umieścić i skomentować wszystkie wyniki uzyskane w punkcie  4 „Przebieg

ćwiczenia”. W szczególności należy:

1. Odpowiedzieć na pytania zawarte w sekcji 4 „Przebieg ćwiczenia”.

2. Zaproponować wartości parametrów toru wejściowego elektronicznego (pasmo, dynamika,

częstotliwość  próbkowania)  stetoskopu dedykowane do rejestracji  odgłosów poszczegól-

nych typów tj. serca, płuc, tonów Korotkowa.
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