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1 Wymagane wiadomości i umiejętności
1. Umiejętność korzystania ze środowiska obliczeniowego MATLAB [1], [2], [3], [4].

2. Podstawowe informacje na temat następujących metod i pojęć z zakresu cyfrowego prze-

twarzania sygnałów [5], [6], [7]:

1. analiza widmowa,

2. korelacja,

3. sygnał analityczny,

4. filtracja cyfrowa,

5. filtracja adaptacyjna.
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2 Wstęp
Za pomocą stetoskopów najczęściej osłuchiwane są serce, płuca oraz naczynia krwionośne (np.

pomiar ciśnienia metodą tonów Korotkowa). Typ osłuchiwanego organu, miejsce, w którym jest

osłuchiwany oraz jego stan (chorobowy lub normalny) determinują takie cechy rejestrowanych sy-

gnałów jak pasmo,  czas trwania,  dynamika czy  powtarzalności  ich fragmentów. Dokładny opis

istotnych cech sygnału oraz ich powiązania z jednostkami chorobowymi jest szeroko opisany w li-

teraturze medycznej (np. [8]) i wykracza poza zakres niniejszego laboratorium. Zastosowanie odpo-

wiednich metod cyfrowego przetwarzania sygnałów pozwala zarówno na poprawę jakości rejestro-

wanego sygnału np. przez jego filtrację czy progowanie, jak i automatyczne określenie parametrów

diagnostycznych np. chwilową częstotliwość pracy serca czy zmienność rytmu serca w czasie. Z

powyższych względów parametry toru wejściowego oraz funkcjonalność bloku DSP stetoskopu cy-

frowego determinuje zazwyczaj funkcjonalność całego produktu.

W poprzednich ćwiczeniach studenci zapoznali się z budową i działaniem toru wejściowego ste-

toskopu elektronicznego. W niniejszym ćwiczeniu studenci zapoznają się z metodami cyfrowego

przetwarzania sygnałów wykorzystywanymi do analizy sygnałów rejestrowanych za pomocą steto-

skopu.

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).

Wartości widmowej gęstości mocy (spektrogram) są wyrażone w decybelach (normalizacja do

wartości maksymalnej).

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 względnej całkowitej mocy chwilowej sygnału syg wyrażonej w dB,

Przykład:

...

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

subplot(3,1,1);

plot(t,s4);
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xlim([T(1) max(T)]);

xlabel('t[s]');

ylabel('Amp.');

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: Ilustracja przykładowych zmiennych utworzonych przez funkcję „spek-
trogram”.
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[fsr, fmin, fmax]=freq_est(P, Ptot, F, lev_min, lev_max)

Funkcja wyznacza wartości chwilowej częstotliwość średniej, maksymalnej i minimalnej w sy-

gnale 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 całkowitej mocy

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

Częstotliwość maksymalna jest szacowana w sposób analogiczny jak minimalna. Zmianie ulega

jedynie  wartość  współczynnika  progu,  która  dla  estymacji  częstotliwości  maksymalnej  wynosi

levmax.

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 względnej całkowitej mocy chwilowej sygnału wyrażonej w dB,

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

figure

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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Rysunek  2:  Ilustracja  przykładowych zmiennych  utworzonych  przez  funkcję
"freq_est".
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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 względnej całkowitej mocy chwilowej sygnału wyrażonej w dB,

 4. Ttot - wektor zawierający wartości czasu odpowiadające wartościom  całkowitej mocy

chwilowej w wektorze Ptot,

 5. 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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Rysunek  3:  Ilustracja przykładowych zmiennych utworzonych przez funkcję „po-
wer_clip”.
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[out, t]=heart_beat(HR, T, fp)

Funkcja  umożliwia  wygenerowanie  syntetycznego  sygnału  odgłosów pracującego  serca  oraz

tworzy graficzną prezentacje wygenerowanego sygnału.

Parametrami wejściowymi są:

 1. HR – częstotliwość rytmu pracy serca wyrażona w uderzeniach na minutę,

 2. T – długość sygnału wyjściowego out w sekundach,

 3. fp – częstotliwość próbkowania sygnału wyjściowego out w Hz.

Parametrami wyjściowymi są:

1. out – wektor zawierający syntetyczny sygnał odgłosów serca,

2. t – wektor reprezentujący podstawę czasu sygnału dyskretnego out.

Przykład:

...

[out, t]=heart_beat(70, 2, 800);

...
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Rysunek 4: Przykładowy wynik użycia funkcji „heart_beat”.



UiSE laboratorium

[out, t]=disturb(Amp, dt, T, fp)

Funkcja umożliwia wygenerowanie syntetycznego sygnału zakłóceń. Funkcja tworzy graficzną

prezentację wygenerowanego sygnału.

Parametrami wejściowymi są:

 1. Amp – współczynnik skalujący amplitudę generowanego sygnału,

 2. dt – dodatkowe opóźnienie (przesunięcie fazowe) sygnału wyjściowego out.

 3. T – długość sygnału wyjściowego out w sekundach,

 4. fp – częstotliwość próbkowania sygnału wyjściowego out w Hz.

Parametrami wyjściowymi są:

1. out – wektor zawierający syntetyczny sygnał zakłócający

2. t – wektor reprezentujący podstawę czasu sygnału dyskretnego out.

Przykład:

...

[out, t]=disturb(1, 0, 2, 800);

...
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Rysunek 5: Przykładowy wynik użycia funkcji „disturb”.
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out = qrrls(L,ref,sig)

Funkcja umożliwia filtrację adaptacyjną sygnału sig metodą RLS (Recursive Least-Squares) przy

wykorzystaniu sygnału odniesienia ref. 

Parametrami wejściowymi są:

 1. L – rząd filtru RLS,

 2. ref – sygnał odniesienia zawierający zakłócenie obecne w sygnale  sig zarejestrowane

przez mikrofon referencyjny.

 3. sig – filtrowany sygnał.

Parametrami wyjściowymi są:

1. out – wektor zawierający przefiltrowany sygnał sig,

2. t – wektor reprezentujący podstawę czasu sygnału dyskretnego out.

Przykład:

...

out = qrrls(5,ref,sig);

...
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out = lms(L,ref,sig)

Funkcja umożliwia filtrację adaptacyjną sygnału sig metodą LMS (Least Mean Square) przy wy-

korzystaniu sygnału odniesienia ref. 

Parametrami wejściowymi są:

 1. L – rząd filtru LMS,

 2. ref – sygnał odniesienia zawierający zakłócenie obecne w sygnale  sig zarejestrowane

przez mikrofon referencyjny.

 3. sig – filtrowany sygnał.

Parametrami wyjściowymi są:

1. out – wektor zawierający przefiltrowany sygnał sig,

2. t – wektor reprezentujący podstawę czasu sygnału dyskretnego out.

Przykład:

...

out = lms(5,ref,sig);

...
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4 Przebieg ćwiczenia
Oznaczenia użyte w tekście:

sygnal – nazwa funkcji, która powinna zostać użyta w celu rozwiązania danego problemu,

s1 – nazwa zmiennej.

s1a=s1(1:end/4) – polecenie Matlaba.

s t=A⋅sin 2⋅⋅ f⋅t  - opis w notacji matematycznej.

4.1 Redukcja zakłóceń zewnętrznych

1. Za pomocą funkcji  heart_beat wygenerować syntetyczny sygnał odgłosu serca o nazwie

HR70 – przyjąć następujące wartości parametrów wejściowych: HR=70 min-1, fp=800 Hz,

T=10 s.

2. Za pomocą funkcji  spektrogram zobrazować spektrogram sygnału  'HR70'. Samodzielnie

dobrać parametry analizy widmowej.

3. Wykorzystując funkcję  freq_est określić szerokość pasma sygnału 'HR70'  (górną i dolną

częstotliwość graniczną) zawierającego 90% mocy całego sygnału 'HR70'.

4. Za pomocą funkcji fir1 określić współczynniki filtru FIR – przyjąć rząd filtru równy 100 i

wartości częstotliwości granicznych oszacowanych w punkcie 2.

5. Za pomocą funkcji  disturb wygenerować sygnał zakłócający 'zaklocenie' – przyjąć nastę-

pujące parametry wejściowe: Amp=1, dt=0 s, fp=800 Hz, T=10 s.

6. Obliczyć moc sygnału 'zaklocenie' jako P_zak=sum(zaklocenie.^2)/T.

7. Za pomocą funkcji spektrogram zobrazować spektrogram sygnału 'zaklocenie'.

8. Utworzyć nowy sygnał 'HR70_zak' będący sumą sygnałów 'HR70' oraz 'zaklocenie'.

9. Dokonać filtracji  (filtfilt) sygnału  'HR70_zak' z użyciem zaprojektowanego w punkcie 4

filtru (uwaga drugi wektor współczynników filtru powinien wynosić a=1) – wynik przypisać

do zmiennej 'HR70_fir'. Zmierzyć czas wykonania filtracji za pomocą poleceń tic i toc.

10. Zobrazować przebieg w czasie oraz spektrogram sygnału 'HR70_fir'.

11. Obliczyć moc zakłócenia po filtracji jako P_zak_fir=sum((HR70_fir-HR70).^2)/T.
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12. Określić stopień redukcji zakłóceń jako RZ_fir=P_zak_fir/P_zak.

13. Za pomocą funkcji disturb wygenerować opóźnioną w czasie i stłumioną kopię sygnału za-

kłócającego  'zaklocenie_ref'  –  przyjąć  następujące  parametry  wejściowe:  Amp=0.5,

dt=0.01 s, fp=800 Hz, T=10 s.

14. Za pomocą funkcji lms dokonać filtracji adaptacyjnej metodą LMS (Least Mean Square) sy-

gnału 'HR70_zak'  – przyjąć następujące wartości parametrów wejściowych: L=5, ref=za-

klocenie_ref. Wynik filtracji przypisać na zmienną 'HR70_lms'. Zmierzyć czas wykonania

filtracji za pomocą poleceń tic i toc.

15. Zobrazować przebieg w czasie oraz spektrogram sygnału 'HR70_lms'.

16. Określić stopień redukcji zakłóceń analogicznie jak w punktach 11 i 12.

17. Za  pomocą  funkcji  qrrls dokonać  filtracji  adaptacyjnej  metodą  RLS  (Recursive  Least-

Squares)  sygnału  'HR70_zak' –  przyjąć  następujące  wartości  parametrów wejściowych:

L=5, ref=zaklocenie_ref. Wynik filtracji przypisać na zmienną 'HR_rls'. Zmierzyć czas wy-

konania filtracji za pomocą poleceń tic i toc.

18. Zobrazować przebieg w czasie oraz spektrogram sygnału 'HR70_rls'.

19. Określić stopień redukcji zakłóceń analogicznie jak w punktach 11 i 12.

4.2 Analiza okresowości sygnałów

1. Opracować funkcję umożliwiającą  wyznaczenie częstotliwości  rytmu pracy serca (HR –

Heart Rate). Do przetestowania poprawności funkcji wykorzystać funkcję heart_beat oraz

sygnały znajdujące się w pliku 'serce.mat' (poprosić prowadzącego o wskazanie folderu za-

wierającego plik).
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5 Sprawozdanie
W sprawozdaniu umieścić i skomentować wszystkie wyniki uzyskane w punkcie  4 „Przebieg

ćwiczenia”. W szczególności należy:

1. Skomentować stopień redukcji oraz czasy obliczeń dla poszczególnych metod zastosowa-

nych w punkcie 4.1 „Redukcja zakłóceń zewnętrznych”.

2. Opisać opracowany w punkcie 4.2 „Analiza okresowości sygnałów” algorytm oraz zamie-

ścić i skomentować wyniki testów opracowanej metody wyznaczania częstotliwości rytmu

serca.
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