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PRZEDMOWA  
 

 
Sygnały biomedyczne są cennymi źródłami informacji niezbędnych do trafnej 
diagnozy różnego rodzaju patologii. Pracę diagnosty wspierają obecnie systemy 
komputerowe zapewniające sprawną akwizycję oraz skomplikowane analizy 
sygnałów. Jest to dynamicznie rozwijana dziedzina badawcza, w której tworzone 
są coraz to bardziej złożone programy komputerowe i metody analizy sygnałów. 
Sygnały są powszechne w otaczającym nas świecie i w związku z tym teoria i 
komputerowe metody analizy sygnałów są stosowane w wielu dziedzinach. 
Wspomnę tu choćby o przetwarzaniu muzyki czy obrazów.  

Skrypt zawiera podstawy analizy sygnałów, metody ich komputerowego 
przetwarzania a także przykłady zastosowania tych metod do przetwarzania 
sygnałów biomedycznych. Jest przeznaczony dla studentów informatyki a także 
magistrantów i doktorantów zainteresowanych cyfrowymi metodami  
przetwarzania sygnałów. Jest wynikiem moich wieloletnich badań w tym 
zakresie oraz prowadzonych wykładów dla kierunku informatyka.  

W przetwarzaniu sygnałów bardzo ważne są podstawy teoretyczne, dlatego 
też  są one przedstawione w tym opracowaniu, przy czym moim zamierzeniem 
było ich maksymalne uproszczenie i ograniczenie, do niezbędnego dla 
zrozumienia zasad i ograniczeń cyfrowej analizy, minimum. Nie mogłam jednak 
uniknąć podstawowych wzorów matematycznych, które wyjaśniają teoretyczne 
podstawy a w wielu zagadnieniach opisują algorytmy cyfrowych analiz.  

Skrypt składa się z 11 rozdziałów. W pierwszym zawarłam podstawowe 
informacje o sygnałach i ich rodzajach. Są one niezbędne dla zrozumienia 
metod, które są w dalszych częściach opracowania. Ważnym problemem 
praktycznym jest akwizycja i przetwarzanie analogowych sygnałów 
biomedycznych na cyfrowe. Dlatego też w rozdziale drugim przedstawiłam 
zasady oraz podstawowe metody realizacji praktycznej przetwarzania sygnałów 
analogowych na cyfrowe. Rozdział trzeci przedstawia krótki przegląd 
podstawowych sygnałów biomedycznych pod kątem ich akwizycji i walorów 
diagnostycznych. Rozdział ten zawiera też opis struktury plików dźwiękowych 
typu wave. Pliki dźwiękowe mogą być podstawą analizy zaburzeń mowy lub 
chorób oddechowych. W przedstawionym opracowaniu są proponowane, jako 
pliki doświadczalne do programów komputerowych, tworzonych przez 
studentów w ramach ćwiczeń praktycznych. Opis metod analizy sygnałów w 
dziedzinie czasu z przykładami ich zastosowań diagnostycznych zawarłam w 
rozdziale czwartym. Podstawy i popularne algorytmy analizy częstotliwościowej 
zamieściłam w rozdziale piątym a praktyczną realizację przetwarzania 
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zmiennych w czasie  sygnałów biomedycznych w tym problem ich 
okienkowania, tworzenia obrazów czasowo-częstotliwościowych, opisałam w 
rozdziale szóstym. W wielu problemach diagnostycznych jest celowe 
wygładzenie widma częstotliwościowego. Jest to możliwe przy zastosowaniu 
metody liniowej predykcji, której podstawy i jeden z popularnych algorytmów 
przedstawiłam w rozdziale siódmym. Rozdział ósmy poświęciłam przeglądowi 
różnego rodzaju metod filtrowania sygnałów. Filtry analogowe i cyfrowe pełnią 
bardzo ważne funkcje w akwizycji i przetwarzaniu sygnałów. Obecnie coraz 
częściej prowadzone są badania nad zastosowaniem analizy falkowej do 
przetwarzania sygnałów biomedycznych. Tym problemom poświeciłam rozdział 
dziewiąty, w którym w skrócie przedstawiłam metody ciągłej i dyskretnej 
transformacji falkowej z przykładami ich praktycznego zastosowania. Sygnały 
biomedyczne nie są wolne od różnego rodzaju zakłóceń, które mają istotny 
wpływ na dokładność i wiarygodność  otrzymanych wyników analiz, dlatego 
bardzo ważnym problemem jest ich usuwanie z plików cyfrowych. Metody 
odszumiania opisałam w rozdziale dziesiątym. Ostatni, jedenasty rozdział 
poświęciłam  komputerowym metodom rozpoznawania patologii na podstawie 
wcześniej  przeprowadzonych analiz. Zawiera on krótki opis metod grupowania 
i klasyfikacji sygnałów, w tym zastosowań popularnych algorytmów, sztucznych 
sieci neuronowych oraz ukrytych modeli Markowa. 

Skrypt zawiera dużo ilustracji, które mam nadzieję ułatwią Czytelnikowi 
zrozumienie prezentowanych problemów. Zaproponowałam też programy 
komputerowe do samodzielnego wykonania,  implementujące opisane metody 
przetwarzania sygnałów. Celem tworzenia tych aplikacji jest zrozumienia 
problemów analizy sygnałów, a także nabycie umiejętności tworzenia 
programów komputerowych, które są intuicyjne, proste w obsłudze, a przy tym 
spełniają określone wymogi użyteczności diagnostycznej. 

Mam nadzieję, że skrypt ułatwi zrozumienie skomplikowanych problemów 
cyfrowego przetwarzania sygnałów biomedycznych. Zdaję sobie sprawę, że 
niektóre z prezentowanych metod nie zostały opisane wyczerpująco, dlatego tez 
zainteresowanym Czytelnikom polecam lekturę opracowań wymienionych w 
załączonej bibliografii. 
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1.1. Podział sygnałów 
 

Sygnałem można nazwać zmianę jednej (lub kilku) wielkości w zależności od 
innej (innych). Z powszechnym użyciu jest zastosowanie pojęcia sygnału do 
zmian  pewnej wielkości fizycznej w funkcji czasu. Sygnałem zależnym od 
kilku zmiennych jest obraz, w którym jasność i kolor są funkcjami 
współrzędnych przestrzennych. W przedstawionym opracowaniu opis 
ograniczony został do sygnałów, w których zmienną jest czas. Przedstawione tu 
metody przetwarzania i analizy cyfrowej znajdują, oczywiście z koniecznymi 
modyfikacjami,  zastosowanie do analizy obrazów. Wszystkie sygnały możemy 
podzielić na dwie główne grupy: deterministyczne i losowe (rys. 1.1). Sygnały 
deterministyczne to takie, dla których można z pewnym przybliżeniem 
zastosować opis w postaci funkcji matematycznej. Jest oczywiste, że sygnały 
biomedyczne nie mogą być deterministyczne w ścisłym znaczeniu tego słowa, 
jednak mogą być z dobrym przybliżeniem opisywane matematycznymi 
modelami deterministycznymi.  

 

 
Rys. 1.1. Ogólny podział sygnałów 

 
Wśród grupy deterministycznej wyróżniamy przebiegi okresowe, 

charakteryzujące się powtarzaniem pewnego fragmentu oraz  nieokresowe. 
Przykładem sygnału okresowego jest ciąg powtarzających się impulsów 
prostokątnych, czy trójkątnych (rys. 1.2). Sygnały te charakteryzuje okres 
powtarzania (T) oraz częstotliwość powtarzania, f, która jest odwrotnością 
okresu. Jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Mówimy, że dany przebieg ma 
częstotliwość 1 Hz, jeśli powtarza się co 1 sekundę. Pojedynczy impuls: 
prostokątny, trójkątny, gaussowski itp. jest sygnałem deterministycznym  
nieokresowym.  
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Rys. 1.2. Przykładowe sygnały okresowe 

 
Rzeczywiste sygnały mają bardziej złożoną strukturę. Dla przykładu 

zobaczmy oscylogram wypowiedzi „ nie zasłaniaj mi słońca” przedstawiony na 
rys 1.3. 

 
Rys. 1.3. Oscylogram wypowiedzi „nie zasłaniaj mi słońca” 

 
Jest on w części okresowy a nawet sinusoidalny podczas wypowiedzi 
samogłoski „i” i losowy (spółgłoska „s”) 

 
1.2. Sygnały harmoniczne i poliharmoniczne 

 
Szczególną grupę przebiegów okresowych stanowią harmoniczne i 
poliharmoniczne.  
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Sygnał harmoniczny może być opisany matematycznie funkcją sinus lub 
kosinus.  

)cos()( 0ϕω += tAtx                                          (1.1) 

A jest amplitudą, φ0 – fazą początkową, natomiast ω jest to tzw. częstość kątowa 
lub kołowa równa: 

f
T

π
π

ω 2
2

==                                                (1.2) 

T – okres w sekundach, f – częstość w hercach. 
Sygnały poliharmoniczne powstają w wyniku dodawania sygnałów 

harmonicznych o różnych częstotliwościach. Dla przykładu na rys. 1.4 
przedstawiono dwa przebiegi harmoniczne: o częstotliwościach 100 i 1000 Hz i 
amplitudach odpowiednio 1,4 i 0,5 oraz ich sumę. Zostały one przedstawione w 
zakresie czasowym 0,01 sekundy. Dla sygnału o częstotliwości 100 Hz widzimy 
jedną sinusoidę, gdyż jego okres wynosi 0,01 sek. W zapisie matematycznym 
2π100 jest częstością kątową. Przebieg drugi obejmuje 10 sinusoid, ponieważ 
jego okres wynosi  0,001 sekundy a częstość kątowa 2π1000 rad/s. W wyniku 
dodania  otrzymujemy sygnał y(t) o okresie równym 0,01 sekundy.  

 

 
Rys. 1.4. Sygnały harmoniczne o częstotliwościach: 100 i 1000 Hz oraz wynik 

ich złożenia 
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Wynik dodawania  zależy nie tylko od częstości, ale także od różnicy faz 
sygnałów składowych.  

 
1.3. Modulacja sygnałów 

 
Modulacja oznacza zmianę formy sygnału modulowanego przez sygnał 
modulujący. Najczęściej mamy do czynienia z modulacją sygnału 
sinusoidalnego (lub kosinusoidalnego). Ogólnie ideę modulacji takiego sygnału  
możemy zapisać w postaci: 

)],(cos[)( xtxAy ϕ=                                        (1.3) 
 

Sygnał modulujący x może zmieniać zarówno amplitudę jak i argument funkcji. 
kosinus. W pierwszym przypadku mamy modulację amplitudową (ang. 
Amplitude Modulation), w drugim kątową. Przykładowy przebieg zmodulowany 
amplitudowo  przedstawiony został na rys. 1.5. Jest to przykład modulacji bez 
fali nośnej. Sygnał zmodulowany y powstał w wyniku pomnożenia sygnałów: 
modulowanego x o częstości kątowej ωn=2π500 rad/s (czyli o częstości w 
hercach równej 500 Hz) i modulującego, kosinusoidalnego  o częstości 20 Hz.  

txy nωcos=                                              (1.4) 

 

 
 

Rys. 1.5. Modulacja amplitudowa: a- sygnał modulowany (fala nośna), b- sygnał 
modulujący, c- sygnał zmodulowany amplitudowo 

 
Grupę modulacji, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się 
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argument funkcji kosinus określa się, jako modulację kątową, którą można 
podzielić na: częstotliwościową (ang. Frequency Modulation) i fazową (ang. 
Phase Modulation). Można udowodnić, że modulacja fazy jest równoważna 
modulacji częstotliwości  z pochodną sygnału modulującego. Na rys. 1.6 
przedstawiono przykład modulacji fazy sygnału sinusoidalnego przez ciąg 
impulsów prostokątnych (pogrubione linie na rysunkach górnych), natomiast na 
rys. 1.7 przykładową modulację częstotliwości sygnału sinusoidalnego przez 
sygnał kosinusoidalny.  
  

 
Rys. 1.6. Modulacja fazy sygnału sinusoidalnego przez ciąg impulsów 

prostokątnych 
 

 
Rys. 1.7. Modulacja częstotliwości sygnału sinusoidalnego przez sygnał 

kosinusoidalny o mniejszej częstotliwości 
 
Na rys. 1.6 można zauważyć zmianę fazy sygnału sinusoidalnego na przejściach 
od dodatniej do ujemnej wartości impulsów prostokątnych, natomiast na rys. 1.7 
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zmianę częstotliwości sygnału modulowanego wraz ze zmianą amplitudy fali 
modulującej.  
 
1.4. Sygnały losowe 
 
Sygnały biomedyczne mogą zawierać jak widzimy na rys. 1.3 fragmenty, które 
można określić, jako losowe. Tego typu przebiegi są charakterystyczne również 
dla wielu zakłóceń, które określa się jako szumowe. Bardzo ważnym 
parametrem charakteryzującym te sygnały jest dystrybuanta F(x0).  

]Pr[)( 00 xxxF ≤=                                             (1.5) 

Określa ona prawdopodobieństwo, że wartości sygnału nie przekroczą x0. 
Drugim ważnym parametrem jest funkcja gęstości prawdopodobieństwa p(x0), 
która jest pochodną dystrybuanty. Można ją interpretować, jako 
prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmienną losową wartości x0. 
Najpopularniejszym rozkładem zmiennych losowych jest: normalny 
(gaussowski), dla którego stosuje się wzór: 
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Parametr σ2 jest wariancją i określa szerokość rozkładu, natomiast xśr jest 
wartością średnią. Popularny jest także rozkład równomierny, dla którego p(x0) 
wyraża się wzorem: 
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W praktyce funkcja gęstości prawdopodobieństwa jest wyznaczana, jako 
prawdopodobieństwo przyjęcia wartości z przedziału od x0 do x0+∆x. Dla 
dowolnego sygnału prawdopodobieństwo to jest równe stosunkowi sumy 
czasów, dla których wartości sygnału zawierają się w tym przedziale do czasu 
trwania całego przebiegu, który powinien być dostatecznie długi (teoretycznie 
przyjmuje się czas nieskończony). Funkcję gęstości prawdopodobieństwa 
wylicza się dzieląc tak wyznaczone prawdopodobieństwo przez szerokość 
przedziału ∆x (rys. 1.8): 

s

x

T T

T
xxtxx

s

lim])(Pr[
∞→

=∆+≤≤                             (1.8) 

x

xxtxx
xp

x ∆
∆+≤≤

=
→∆

])(Pr[
)( lim

0

                          (1.9) 

 



                                                                        Podział i ogólny opis sygnałów  

 

 

8

 
Rys. 1.8. Ilustracja zasady wyznaczania funkcji gęstości 

prawdopodobieństwa 
Wyznaczony praktycznie rozkład gęstości prawdopodobieństwa nazywamy 

histogramem. Algorytm jego wyznaczania można zapisać w następujących 
punktach: 

1) Wybór szerokości przedziału ∆x. 
2) Podzielenie zakresu zmienności sygnału na przedziały.  
3) Zliczenie liczby próbek w poszczególnych przedziałach. 
4) Podzielenie otrzymanych wartości przez sumaryczną liczbę próbek i 

szerokość przedziału. 
Na rys.1.9 i 1.10 przedstawiono przykłady tego typu sygnałów oraz ich 

histogramy przy wartości ∆x = 0,2 odpowiednio dla szumu o rozkładzie 
normalnym i prostokątnym.  

 

 
Rys. 1.9. Oscylogram i histogram fragmentu sygnału losowego o rozkładzie 

normalnym 
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Rys. 1.10. Oscylogram i histogram szumu równomiernego 

 
1.5. Zadanie  

 
Opracować program komputerowy do wizualnej i słuchowej prezentacji 
sygnałów harmonicznych i poliharmonicznych oraz szumowych, o 
następujących możliwościach: 

1. Generacja sygnałów harmonicznych o dowolnej częstotliwości i 
amplitudzie. 

2. Generacja szumu równomiernego i normalnego. 
3. Dodawanie dowolnej liczby sygnałów. 
4. Prezentacje graficzne w postaci oscylogramów skalowalnych w czasie i 

wartościach. 
5. Prezentacja graficzna histogramów sygnałów szumowych z opcją 

wyboru szerokości przedziału. 
6. Wybór dowolnego fragmentu sygnału z oscylogramu. 
7. Zapis wygenerowanych lub złożonych sygnałów w postaci plików wave 

i tekstowych. 
8.  Słuchowe odtworzenie  fragmentów lub całości wygenerowanych   

lub uzyskanych z dodawania sygnałów. 
9. Wczytanie dowolnego pliku dźwiękowego lub tekstowego i prezentacja 

jego oscylogramu. 
10. Wybór dowolnej liczby fragmentów szumowych z prezentowanego w 

formie oscylogramu pliku i prezentacja histogramu powstałego sygnału. 
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2.1. Sygnały analogowe i cyfrowe 

 
Sygnały biomedyczne takie jak EEG, EKG, EMG czy mowa są ciągłe zarówno 
w czasie jak i wartościach. Nazywamy je analogowymi. Aby można je było 
przetwarzać metodami komputerowymi, muszą być zamienione na postać 
cyfrową. Przetwarzanie takie wymaga dyskretyzacji w czasie i kwantowania 
amplitudy.  

 

 
Rys. 2.1. Sygnał analogowy (A), dyskretny w czasie, czyli spróbkowany (B), 
kwantowany w wartościach (C), spróbkowany i kwantowany – cyfrowy (D) 
 
Na rys. 2.1 przedstawiono sinusoidalny sygnał analogowy o częstotliwości 2 

Hz (A), ten sam sygnał dyskretny w czasie (B), kwantowany w  wartościach (C) 
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na koniec ten sam sygnał spróbkowany i kwantowany w  wartościach, czyli 
cyfrowy (D). 

 
2.2. Próbkowanie sygnałów 

 
Pierwszym etapem przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe jest 
próbkowanie (ang. sampling). Polega ono na pobieraniu wartości sygnału w 
równoodległych chwilach czasowych (standard PCM – ang. Pulse Code 
Modulation). Teoretycznie próbkowanie polega na przemnożeniu sygnału przez 
ciąg impulsów Diraca. Praktycznie wykorzystywane są  krótkie impulsy 
prostokątne. Próbkowanie zmienia widmo sygnału, które staje się szeregiem 
poprzesuwanych o wielokrotność okresu próbkowania widm sygnału 
oryginalnego. Częstość próbkowania fp,  czyli odwrotność okresu próbkowania tp  
powinna być tak dobrana, by po ponownym przetworzeniu sygnału cyfrowego 
na analogowy, można było uzyskać przebieg zbliżony do początkowego, a więc 
również o podobnym widmie. Przedstawiony na rys. 2.1 sygnał został 
spróbkowany z częstością 16 Hz. Co byłoby, gdyby spróbkować go z częstością 
2Hz widzimy na rys. 2.2. Tak spróbkowany sygnał nie da się poprawnie 
zrekonstruować Po spróbkowaniu z częstością 4 Hz a więc dwa razy większą od 
przebiegu oryginalnego możemy odtworzyć przybliżony pierwotny kształt 
przebiegu (rys. 2.3). Został on, więc spróbkowany prawidłowo.  

 

 
 

Rys. 2.2. Sygnał sinusoidalny o częstości 2 Hz spróbkowany z częstością 2 Hz 
 

 
 
Rys. 2.3. Sygnał sinusoidalny 2 Hz spróbkowany z częstością 4 Hz  
 
A oto inny przykład nieprawidłowego próbkowania sygnału. Na rys.2.4 
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przedstawiono sygnał o częstości 10 Hz spróbkowany z częstością 12 Hz. 
Zauważmy, że można odtworzyć sygnał sinusoidalny jednak jego częstotliwość 
jest niższa niż oryginalnego. Zjawisko to nazywamy aliasingiem. 

 

 
Rys. 2.4. Sygnał sinusoidalny 10 Hz spróbkowany z częstością 12 Hz. Widoczny 

jest aliasing, czyli zmiana częstości przebiegu 
 
Zasada prawidłowego próbkowania jest określona twierdzeniem Shannona 

lub Nyquista, zgodnie, z którym  częstotliwość próbkowania (fp) powinna być 
przynajmniej dwukrotnie większa od górnej granicznej częstotliwości sygnału 
(fmax). 

maxff p 2≥                                                  (2.1) 

Powszechnie używa się pojęć częstość Nyquista (ang. Nyquist frequency) lub 
szybkość Nyquista (ang. Nyquist rate) na określenie maksymalnej częstości 
sygnału. 

Dla przykładu przy przetwarzaniu sygnałów mowy, które zawierają 
częstotliwości niższe niż 10000 Hz, wymaga się  próbkowania o częstotliwości 
większej lub równej  20000 Hz, natomiast muzyki ponad 40000 Hz, gdyż górna 
granica częstości słyszalnych wynosi ok. 20000 Hz. W praktyce przy 
przetwarzaniu sygnałów biomedycznych stosowane jest nadpróbkowanie (ang. 
oversampling) z częstotliwością pięć do dziesięciu razy większą, nie można, 
bowiem jednoznacznie określić górnej granicy częstości przebiegu. W 
komercyjnych urządzeniach do analizy sygnałów biomedycznych częstość 
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próbkowania jest ustalana na podstawie dotychczasowych badań pod kątem ich 
przydatności do celów diagnostycznych. W aparatach do analizy sygnału EMG 
stosowane są częstości próbkowania od 1000 do 1500 Hz, przy zapisie EEG 
zalecana jest częstość próbkowania większa od 200 Hz, w urządzeniach EKG 
stosowane jest próbkowanie od 200 do 1000 Hz.  

W sygnałach biomedycznych oczywiście zawsze występują składowe 
powyżej częstotliwości Nyquista związane zarówno z przyczynami natury 
fizjologicznej jak i pomiarowej. Konieczne jest, więc, zawsze stosowanie 
analogowego filtru dolnoprzepustowego na wejściu przetwornika analogowo-
cyfrowgo, który zapobiega powstaniu zjawiska aliasingu powyżej częstości 
Nyquista. 

 
2.3. Kwantyzacja wartości i kodowanie   
 
Po spróbkowaniu sygnału każda próbka może przyjmować wartości z ciągłego 
zbioru. Kwantyzacja to zamiana ciągłego zbioru wartości próbek x(n) na zbiór 
dyskretny xq(n). Dokładność kwantyzacji zależy od liczby poziomów, na które 
zostanie podzielony zakres wartości próbek. Liczba poziomów kwantyzacji (Nq) 
jest ściśle związana z długością słowa bitowego, czyli liczbą bitów  na próbkę 
(Nb): 

bN

qN 2=                                                  (2.2) 

Dla przykładu, jeśli na jedną próbkę przeznacza się 1 bajt to liczba 
poziomów kwantowania wynosi 256, 2 bajty -  65536. 

Niedokładność kwantyzacji powoduje pojawienie się błędu, który ma 
charakter szumu losowego. Błąd maksymalny każdej przetworzonej próbki jest 
równy ±1/2 najmniej znaczącego bitu (ang. Least Significant Bit – LSB). Szum 
kwantyzacji ma wartość średnią równą zero i odchylenie standardowe równe 
około 0,29 LSB. Tak, więc w przetworniku analogowo-cyfrowym (ang. Analog-
Digital Converter – A/D) 16-bitowym powstaje szum o wartości skutecznej 
równej w przybliżeniu 0,29/65536 czyli 1/226000 pełnego zakresu.  

Ważnym parametrem przetworników A/C jest również zakres 
przetwarzanych napięć, np.: 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V. Ponieważ amplitudy 
sygnałów biomedycznych są rzędu mikro- lub miliwoltów na wejściu stosowane 
jest wstępne ich wzmacnianie. Sygnał wchodzący na przetwornik powinien mieć 
na tyle dużą amplitudę, by był wykorzystany pełny zakres przetwarzania, nie 
może jednak przekroczyć maksymalnej wartości znamionowej, powoduje to, 
bowiem obcięcie górnej części sygnału. Można to zaobserwować przy 
nagraniach dźwiękowych,  jeśli niewłaściwie dobierzemy czułość na wejściu. 

  
2. 4. Przetworniki analogowo-cyfrowe  

 
Najprostszy przetwornik analogowo-cyfrowy (A/C) działa na zasadzie 
bezpośredniego porównania napięć. Na rys. 2.5 przedstawiono schemat 
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przetwornika trójbitowego. Liczba poziomów kwantowania takiego 
przetwornika wynosi 23  czyli 8. Przetwarzanie jest realizowane przez zespół 
komparatorów. Na ich ujemne wejścia podawane są dzielone napięcia 
odniesienia (Uref). Napięcie wejściowe po k-tym oporniku jest równe kUref/M, 
gdzie M jest liczba oporników. Dla przykładu, jeśli napięcie odniesienia jest 
równe 8 V, to po kolejnych opornikach mamy napięcia: 1V, 2V, 3V  itd. Na 
wejścia dodatnie komparatorów przekazywane są wartości próbek Ux. Jeśli 
napięcie  na wejściu dodatnim jest większe lub równe napięciu na wejściu 
ujemnym to na wyjściu pojawia się 1, jeśli niższe 0. Po zakodowaniu każdej 
próbce odpowiada słowo trójbitowe. 
 

 
 

Rys. 2.5. Schemat przetwornika analogowo-cyfrowego z bezpośrednim 
porównaniem napięć 

 
Na rys. 2.5 próbka wejściowa ma wartość 4 V, jedynki pojawiają się, więc, na 
wyjściach czterech pierwszych komparatorów.  

Wadą tego typu przetworników jest duża liczba układów porównujących, 
dlatego częściej stosowane są układy z kompensacją liniową lub wagową.  
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Rys. 2.6. Schemat działania przetwornika analogowo-cyfrowego z kompensacją 
wagową 

Na rys. 2.6 przedstawiono schemat przetwornika z kompensacja wagową. Jego 
działanie ma następujący przebieg: w momencie pojawienia się na wejściu Ux 
napięcia, układ logiki wstawia jedynkę w najbardziej znaczącym bicie (Most 
Significant Bit – MSB). Oznacza to pojawienie się na wyjściu przetwornika C/A 
napięcia równego połowie napięcia referencyjnego. Przetwornik cyfrowo-
analogowy C/A przetwarza  otrzymane z układu logiki słowo bitowe na napięcie 
analogowe, które następnie jest porównywane z  wartością przetwarzanej próbki 
Ux. Jeśli jest mniejsze od Ux  na wyjściu komparatora jest 1, w przeciwnym razie 
0. Po otrzymaniu 1 układ logiki pozostawia bez zmian, a po otrzymaniu 0 zeruje 
ostatnio  ustawiony bit. Następnie wstawia jedynkę w kolejnym bicie, co 
oznacza wzrost napięcia na wyjściu przetwornika C/A o 1/4 wartości 
referencyjnej. Proces powtarza się do aż zaakceptowania wartości bitu LSB (w 
przetworniku 8-bitowym osiem razy). Dokładność przetwarzania zależy od 
długości słowa. W przedstawionym na rys. 2.6 przetworniku 8-bitowym o 
napięciu referencyjnym 8 V dokładność przetwarzania wynosi 8/256 V = 
0,03125 V. Na rys. 2.7 przedstawiono kolejne etapy przetwarzania próbki o 
wartości 5,3 V.  

 
Rys. 2.7. Zasada przybliżania wartości próbki w przetworniku z kompensacją 

wagową 
 
Na wejściu przetwornika A/C powinien być umieszczony analogowy filtr 
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dostosowujący pasmo częstotliwości zgodnie z kryterium Nyquista. Ponadto 
przed przetwornikami kompensacyjnymi stosuje się układy próbkowania z 
podtrzymaniem (P&P). W układach tych napięcie chwilowe szybko ładuje 
kondensator, który następnie wolno rozładowuje przez czas potrzebny na 
działanie  kompensacji. Zapewnia to niezmienność napięcia w trakcie 
przetwarzania.   

W przetwarzaniu sygnałów biomedycznych stosowane są urządzenia 
wielokanałowe (rozdział 3), co wymaga równoczesnego przetwarzania wielu 
sygnałów. W urządzeniach tych najczęściej przed układem P&P stosuje się 
multiplekser analogowy, który przełącza poszczególne kanały. Kolejne sygnały 
są więc próbkowane w różnych momentach czasu i są względem siebie 
opóźnione. 

 
2.5. Przetworniki cyfrowo-analogowe 
 
Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A) najczęściej konstruuje się w postaci 
drabinki oporowej R-2R (rys. 5.8). W kolejnych gałęziach płyną prądy i, i/2, i/4, 
i/8. Próbka sygnału cyfrowego otwiera bramki połączone z odpowiednimi 
opornikami, jeśli wartość bitu jest jedynką. Wtedy prąd płynie do wzmacniacza i 
po zsumowaniu i wzmocnieniu otrzymujemy wyjściowe napięcie analogowe. 
 

 
Rys. 2.8 Schemat blokowy przetwornika cyfrowo-analogowego z drabinką 

oporową R-2R 
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3. 1.  Sygnały elektrodiagnostyczne 
 

Ogólnie sygnałami nazywamy zmiany dowolnych wielkości fizycznych, które 
mogą być opisane funkcją jednej lub wielu zmiennych.  W badaniach 
medycznych dominują dwa rodzaje: sygnały, w których zmienną jest czas oraz 
obrazy. Ważną grupę stanowią biopotencjały. Są to napięcia elektryczne 
powstające w wyniku przepływu jonowego w komórkach, będącego podstawą 
przekazywania bodźców.   
 
3.1.1 Sygnały EKG 
 
Ważną rolę w diagnostyce medycznej odgrywa elektrokardiografia (EKG). 
Sygnały EKG są to napięcia zbierane w różnych miejscach na powierzchni ciała, 
pochodzące od pobudzonych komórek mięśnia sercowego. Analiza EKG ma 
znaczenie w rozpoznawaniu chorób serca, takich jak: niedokrwienie i zawał 
mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zaburzenia rytmu i innych. Do pomiaru 
potencjałów EKG stosowany jest standardowo układ 12 powierzchniowych 
elektrod: 6 kończynowych oraz 6 przedsercowych. Badanie jest wykonywane w 
spoczynku i trwa 10 do 15 sekund. Sygnał EKG dorosłego człowieka ma 
amplitudę ok. 5 mV, płodu ok. 10 µV i zakres częstotliwości 0-500 Hz. 
Diagnoza oparta jest o analizę przebiegu czasowego sygnału, którego 
poszczególne fragmenty odpowiadają fazom mechanicznym w pracującym 
sercu. Analiza sygnału jest dokonywana na podstawie przebiegu czasowego, z 
którego wyznacza się pięć punktów charakterystycznych: początek i koniec 
zespołu QRS  (QRSp, QRSk), koniec załamka T (Tk) oraz początek i koniec 
załamka P (Pp, Pk) (rys. 3.1).   

 
Rys. 3.1. Punkty charakterystyczne sygnału EKG. 

Zostały opracowane  algorytmy komputerowe do analizy czasowej 
standardowego sygnału elektrokardiograficznego. Zainteresowanych 
Czytelników odsyłam do ksiązki autorstwa Piotra Augustyniaka. 

Pełniejszą informację o elektrycznej aktywności serca uzyskuje się metodą 
wielokanałowej rejestracji EKG, w której liczba odprowadzeń jest znacznie 
większa (stosuje się od 16 do 256 odprowadzeń) niż w badaniu standardowym. 
Taki system pozwala, dla przykładu, konstruować mapy jednakowych 
potencjałów na klatce piersiowej, co ma znaczenie dla lokalizacji zawału czy 
wykrywania obszarów mięśnia sercowego odpowiedzialnych za zaburzenia 
rytmu.  
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 Obecnie rozwijana jest elektrokardiografia o wysokiej rozdzielczości, 
polegająca na detekcji bardzo małych potencjałów niewidocznych w 
klasycznym zapisie sygnału EKG. Wymaga to zastosowania czułych urządzeń 
elektrycznych, skutecznych metod eliminowania szumu oraz  zaawansowanych 
metod przetwarzania sygnałów cyfrowych.  

W diagnozowaniu chorób serca bardzo ważne jest ciągłe monitorowanie, 
dlatego też  stosowane jest badanie Holtera, polegające na rejestracji sygnału 
EKG w sposób ciągły przez okres 24-godzinny lub dłuższy. Sygnały zapisywane 
są w kartach pamięci. Obecnie wprowadza się także telemetryczne systemy 
monitorowania EKG. 

Szeroko stosowane w diagnostyce są próby wysiłkowe. Stosowane obecnie 
systemy stosowane w tych badaniach są skomputeryzowane i pozwalają na 
sterowanie obciążeniem (np. napędem bieżni) oraz analizę sygnału EKG.  

 
3.1.2 Sygnały EEG 
 
Sygnały elektroencefalograficzne (EEG) są rejestrowane na powierzchni czaszki 
i odzwierciedlają pracę mózgu. W badaniach tych stosowane są  najczęściej 
elektrody stykowe wmontowane w specjalny czepek. Rozmieszczenie elektrod 
powinno być zgodne ze standardem 10-20, uwzględniającym anatomiczną 
budowę mózgu. Amplituda sygnałów EEG wynosi ok. 100 µV, a zakres 
częstości 0–100Hz. W wyniku wieloletnich badań wyróżniono 
charakterystyczne przebiegi EEG. U osób dorosłych w stanie czuwania podczas 
spoczynku z zamkniętymi oczami w tylnej części mózgu występuje rytm α, 
natomiast w przednich częściach mózgu rytm β. Rytm α  charakteryzuje zakres 
częstotliwości 8-13 Hz i zmienność napięcia od  20 do 100 µV, natomiast  β ma 
częstotliwość wyższą od 13 Hz  i amplitudę ok. 20 µV. Rytmy ten znikają po 
pojawieniu się bodźców. U dzieci obserwowany jest rytm θ o częstotliwości 4-7 
Hz i amplitudzie ok. 30 µV. W stanie snu pojawia się rytm δ o częstości 
mniejszej od 4 Hz i amplitudzie ok. 50 µV. Badanie EEG jest stosowane w 
diagnozowaniu chorób związanych z zaburzeniami w pracy mózgu np.: 
padaczki. Stosowanymi technikami diagnostycznymi  i badawczymi są pomiary 
potencjałów wywołanych  (wzrokowych lub słuchowych), w których 
analizowany jest sygnał EEG jako odpowiedź na określony bodziec. 
 
3.1.3. Sygnały EMG 
 
W ocenie fizjologii mięśni, rehabilitacji, medycynie sportowej i geriatrycznej 
duże znaczenie mają badania sygnałów elektromiograficznych (EMG), które są 
wynikiem elektrycznej aktywności mięśni podczas skurczu. Mogą one być 
rejestrowane przy pomocy elektrod powierzchniowych lub igłowych. Ich 
amplituda jest rzędu mikrowoltów i zależy od aktywności mięśnia oraz miejsca 
umieszczenia elektrody. Sygnał EMG ma charakter losowy. Interesujący w 
diagnozowaniu jest zakres częstości do ok. 500 Hz.  
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3.1.4. Diagnostyka gałki ocznej 
 

Metody cyfrowej analizy sygnałów są również stosowane  w badaniach 
ruchu gałki ocznej (elektronystagmografia, elektrookulografia)  i zaburzeń 
widzenia (elektroretinografia).  

W akwizycji sygnału okołoruchowego gałki ocznej stosowane są 
następujące metody: elektryczna, magnetyczna, fotoelektryczna i wizyjna. 
Sygnały te rejestruje się w celach badania zaburzeń równowagi, odporności na 
duże przyspieszenia (np. lotników, kosmonautów), refleksu oraz aktywnej fazy 
snu. W przetwarzaniu cyfrowych sygnałów okołoruchowych bardzo przydatne 
są analizy w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej w tym filtrowanie cyfrowe 
oraz rozpoznawanie najmniej zakłóconych przebiegów. 

Sygnały elektroretinograficzne są generowane przez komórki siatkówki 
pobudzanej przez bodziec świetlny. Jest to metoda diagnozowania np.: 
dysfunkcji dziedzicznej, daltonizmu, degeneracji i zaburzeń funkcji siatkówki, 
zaburzeń ostrości wzroku. Parametry diagnostyczne są wyznaczane z przebiegu 
czasowego sygnału. 

 
3.2. Akwizycja i cyfrowy zapis mowy 

 
Zapisy diagnostycznych sygnałów mowy powinny być prowadzone przy 
wykorzystaniu dobrych mikrofonów kierunkowych w pomieszczeniach 
izolowanych akustycznie. Jeśli nie jest to możliwe, należy zadbać przynajmniej 
o możliwie mały wpływ szumów otoczenia. Do cyfrowego zapisu można 
używać popularnych kart dźwiękowych np.: SoudBlaster Live z dołączonymi 
zwykle do nich narzędziami jak np.: WaveStudio.  Podczas zapisu cyfrowego 
należy zwracać uwagę na wysoki poziom nagrania, by wykorzystać pełny zakres 
przetwarzania przetwornika analogowo-cyfrowego. Nie należy jednak 
przekraczać tego zakresu, powoduje to, bowiem, obcięcie górnych wartości 
sygnału. Wystarczająca częstość próbkowania wynosi 22050 Hz, gdyż zakres 
częstotliwościowy mowy nie przekracza 10000 Hz.  Przy rozdzielczości 16 
bitów na próbkę taki zapis jest dostatecznie dokładny. 

 
3.3. Cyfrowa rejestracja dźwięków oddechowych 

 
Dźwięki oddechowe możemy podzielić na: szmer pęcherzykowy, oddechowy 
oskrzelowy, nieoznaczony i dodatkowy. Szmer oddechowy pęcherzykowy 
powstaje w wyniku napełniania się powietrzem pęcherzyków płucnych i jest 
rejestrowany nad zdrowym płucem. Szmer oddechowy oskrzelowy jest słyszalny 
w zdrowych płucach powyżej górnej części mostka. Lekarze rozróżniają różne 
rodzaje tych szmerów w zależności od przypadków diagnostycznych.  W  
różnych stanach chorobowych mogą występować szmery dodatkowe 
rejestrowane na powierzchni klatki piersiowej określane, jako trzeszczenia, 
furczenia, świsty rzężenia, pluskanie i tarcia opłucnej. Klasyfikacja chorobowa 
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tych sygnałów należy oczywiście do  kompetentnego lekarza diagnosty. 
Zadaniem informatyka jest analiza i pomoc w cyfrowej akwizycji tych 
sygnałów.  

Do cyfrowej rejestracji szmerów oddechowych służą obecne na rynku 
stetoskopy elektroniczne. Pozwalają one na rejestrację kilkusekundowych 
sygnałów i ich transmisję do komputera (w formacie WAVE) za pośrednictwem 
podczerwieni (w technologii IrDA) lub BlueTooth. Są wyposażone w 
technologie aktywnej redukcji hałasu (ang. ANR – Active Noise Reduction). W 
ogólnym zarysie technologia ta polega na tłumieniu niepożądanych zakłóceń 
dźwiękowych poprzez dodawanie tego samego sygnału w fazie przeciwnej. 
Analiza cyfrowych plików zawierających szmery oddechowe jest  obiecująca ze 
względów  diagnostycznych pozwala, bowiem, na uchwycenie zmian 
nieuchwytnych dla słuchu ludzkiego. 

 
3.4.  Struktura plików dźwiękowych 

 
Cyfrowe pliki  dźwiękowe zarejestrowane do  celów diagnostycznych nie 
powinny być poddawane kompresji stratnej, gdyż może to powodować utratę 
istotnych informacji. Najczęściej stosowany jest standard PCM (ang. Pulse Code 
Modulation) i zapis w formacie  WAVE (ang. Microsoft Waveform Audio File).  

Dźwięk zarejestrowany w postaci takich plików cechuje się bardzo dobrą, 
jakością,  nieskomplikowane są również  algorytmy zapisu i odczytu sygnału. 
Jedyną wadą tych  plików są dość  duże rozmiary. Dla przykładu, jeśli 
częstotliwość próbkowania byłaby równa 22050 Hz a rozdzielczość 16 bitów, 
czyli dwa bajty na próbkę, to plik zawierający jedną sekundę nagrania 
monofonicznego  zajmowałby  44100 bajtów. Jak łatwo wyliczyć jedna minuta 
tego nagrania to ok. 2,5 MB. 

 Pliki typu wave składają z  44-bajtowego nagłówka i bloku danych. 
Nagłówek dzieli się na trzy części: „RIFF”, „fmt_” (format) i „data”(dane). 
RIFF jest specyfikacją zaprojektowaną do przechowywania danych 
multimedialnych przez Microsoft (w przypadku plików dźwiękowych w polu 
format znajduje się tekst ”WAVE”). W tabeli 3.1 przedstawiono opis pól w 
pliku dźwiękowym. Po danych mogą być zapisane dodatkowe informacje np. 
prawa autorskie, oprogramowanie służące do zapisu pliku itp. W popularnych 
kartach dźwiękowych stosowane są na ogół trzy opcjonalne częstotliwości 
próbkowania (SampleRate): 11025 Hz – jakość telefoniczna; 22050  Hz –  
radiowa, 44100 Hz –CD. Prędkość przepływu danych (BytesRate) czyli liczba 
bajtów na sekundę jest równa iloczynowi częstości próbkowania (SampleRate) 
przez liczbę kanałów (NumChannels) i liczbę bajtów na próbkę 
(BitsPerSample/8). Na ogół stosowane są dwie opcjonalne rozdzielczości 
amplitudy: 8-bitowa (256 poziomów) oraz 16-bitowa (65536 poziomów). Próbki 
zapisane z 8-bitową rozdzielczością przechowują dane z zakresu 0-255, 
natomiast 16-bitową od -32768 do 32767.  

Bezpośredni odczyt danych z plików dźwiękowych rozpoczyna się od 
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odczytania nagłówka, następnie odczytywane są dane. Jeśli tworzymy plik 
dźwiękowy z dowolnych danych dodajemy na początku nagłówek. 

Tabela 3.1. Struktura plików dźwiękowych w formacie WAVE 

 
Dane w plikach WAVE są zakodowane wg schematu przedstawionego na rys. 
3.2. 

Rys. 3.2. Sposoby kodowania danych w plikach PCM WAVE 
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4.1. Oscylogramy 
 
Najbardziej powszechnym sposobem przedstawienia sygnałów w dziedzinie 

czasu jest oscylogram. Taka wizualizacja nie przedstawia żadnych trudności od 
strony programistycznej. Konstrukcja oscylogramu jest zwykle pierwszym 
krokiem w opracowywaniu programu do bardziej zaawansowanych analiz.  W 
najprostszej wersji każda próbka sygnału jest reprezentowana przez jeden punkt 
na ekranie. Użyteczny dla celów praktycznych oscylogram powinien być jednak  
skalowalny, pozwalać na wybór dowolnego fragmentu sygnału do celów 
dalszych analiz, zapisu w oddzielnym pliku lub, jak  w przypadku sygnałów 
dźwiękowych, odsłuchu.   Ważne dla celów praktycznych jest również, by 
zawierał rzeczywistą, również skalowalną  oś czasu. Często zdarzające 
ograniczenie się do numeru próbki  utrudnia użytkownikowi programu 
praktyczną  interpretację wyników. Na rys. 4. 1 przedstawiono oscylogram 
niepłynnie wypowiedzianego słowa „mnóstwo”. U dołu rysunku oscylogram 
zaznaczonego fragmentu niepłynności „m”. Na osi poziomej jest czas w 
sekundach, pionowej wartość próbki.  

 

 
Rys. 4.1. Oscylogramy wypowiedzi niepłynnej. U góry rysunku oscylogram 
niepłynnie wypowiedzianego słowa „mnóstwo” z zaznaczonym niepłynnym 

fragmentem, u dołu rysunku oscylogram zaznaczonego fragmentu 
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Na rys. 4.2 – 4.4 przedstawiono przykładowe oscylogramy sygnałów 
biomedycznych, a mianowicie: elektrokardiogram rytmu zatokowego 
normalnego, sygnał elektromiograficzny mięśnia dwugłowego ramienia w 
procesie skurczu oraz  szmeru oskrzelowo-pęcherzykowego. 

 
Rys. 4.2. Oscylogram  rytmu zatokowego normalnego z zapisu EKG 

 
Rys. 4.3. Oscylogram sygnału EMG mięśnia dwugłowego ramienia podczas 

skurczu (na osi pionowej różnica potencjałów w µV) 

 
Rys. 4.4. Oscylogram szmeru oskrzelowo-pęcherzykowego. Dolny obrazek 

przedstawia rozciągnięty oscylogram zaznaczonego fragmentu 
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4.2 Wartość średnia, energia i moc sygnału 
 

Wartość średnia określa udział składowej stałej. Praktyczne jej  wyznaczanie 
sprowadza się do wzoru: 

∑
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                                      (4.1) 

gdzie n1, n2 – próbki ograniczające fragment wybrany do obliczeń.  
W intuicyjnych programach komputerowych jest to realizowane poprzez 

zaznaczenie na ekranie interesującego fragmentu sygnału. Oczywiście w 
przypadku braku takiego wyboru średnia jest obliczana dla całego sygnału, czyli 
od n=0 do N-1 (N –liczna wszystkich próbek). Na rys. 4.5 przedstawiono 
przesunięty  wzdłuż osi pionowej sygnał sinusoidalny i wartość średnią 
zaznaczonego fragmentu. 

 
Rys. 4. 5. Wartość średnia sygnału w wybranym przedziale czasowym 

 
Energia sygnału również może być wyznaczana w wybranym przedziale lub 

dla całego sygnału i jest równa sumie kwadratów próbek  
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Po wyznaczeniu energii można wyznaczy moc średnią wg wzoru: 
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oraz tzw. wartość skuteczną będącą pierwiastkiem kwadratowym z mocy 
średniej. 

 
4.3. Amplitudowa obwiednia sygnału 
 

W wielu problemach diagnostycznych pożądane jest otrzymanie 
wygładzonego w czasie przebiegu sygnału. Taki wygładzony przebieg nosi 
nazwę obwiedni amplitudowej. Może być wyznaczany w oparciu o 
przedstawiony poniżej wzór: 
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gdzie: yk - kolejna (k-ta) próbka sygnału wyjściowego, xi - kolejna (i-ta) próbka  
sygnału wejściowego, ∆i = ∆t / tp,  tp - czas próbkowania, ∆t – czas uśredniania. 

Stopień wygładzenia obwiedni zależy od czasu uśredniania. Jeśli jest on 
zbyt mały obwiednia nie jest dostatecznie wygładzona. Przy zbyt dużych 
wartościach pojawiają się duże niedokładności w odwzorowaniu przebiegu. 
Konstruując program komputerowy do analizy obwiedni należy, więc 
pozostawić użytkownikowi opcje wyboru  tego parametru. Na rys. 4.6 
przedstawiono oscylogram i obwiednie amplitudowe wypowiedzi „ amplitudowa 
obwiednia sygnałów mowy”. Obwiednie zostały sporządzone dla czasów 
uśredniania równych odpowiednio 1 ms i 20 ms. Przy zastosowaniu ∆t=1 ms 
obwiednia nie jest dostatecznie gładka, przy 20ms można uznać przebieg 
obwiedni za zadowalający. 

 

 

Rys. 4.6. Oscylogram - a), amplitudowa obwiednia: przy ∆t=5 ms - b) oraz 
∆t=20 ms –c). Wypowiedź: „amplitudowa obwiednia sygnałów mowy” 

4.3.1. Parametry amplitudowej obwiedni mowy 

Amplitudowa obwiednia ma znaczenie dla oceny zaburzeń płynności mowy, 
gdyż zaburzona jest wtedy ogólna struktura amplitudowa-czasowa. Na 
podstawie przebiegu obwiedni można wyznaczyć parametry istotne dla oceny 
niepłynnej mowy. Jednym z nich jest sumaryczny czas fonacji wyznaczany w 
zależności od poziomu dźwięku. Można go obliczyć wg następującej procedury: 
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N - liczba próbek, yb  - tło szumowe, ∆t - czas uśredniania 
W wypowiedziach niepłynnych (u osób jąkających się mówiących z RSSZ, 

czyli równoczesnym słuchowym sprzężeniem zwrotnym a więc bez 
zewnętrznych czynników korekcyjnych) całkowity czas fonacji jest niższy niż w 
wypowiedziach płynnych.  

 
Rys. 4.7. Całkowite czasy fonacji w funkcji poziomu natężenia dźwięku w 

wypowiedziach osób jąkających się mówiących z RSSZ i OSSZ oraz w 
wypowiedziach płynnych mówców 

 
U osób jąkających się mówiących w warunkach wymuszonej płynności (z 

OSSZ – opóźnionym słuchowym sprzężenie zwrotnym) zaobserwowano 
redukcję jąkania. Jak widać z rys. 4.7  następuje wówczas również wzrost 
całkowitego czasu fonacji. 

Parametrem służącym do oceny płynności może być też pole pod obwiednią 
mowy, które odpowiada rozkładowi energii emitowanej podczas wypowiedzi 
można przedstawić, jako całkę w przedziale równym czasowi wypowiedzi: 
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A(L) =  O(t) dt
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∫                                           (4.8) 

gdzie O(t) - amplitudowa obwiednia mowy, T - czas wypowiedzi. 
 Procedurę obliczania powierzchni A(L) można zapisać następującym wzorem: 
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gdzie: k - numer kolejnej próbki obliczonej wg wzoru 4.4, N - liczba wszystkich 
próbek, yk  - wartość kolejnej (k-tej) próbki obliczonej wg wzoru 4.4, y(L) - 
wartość próbki, dla której poziom dźwięku względem szumu wynosi L (wzór 
4.7), w(k) - wartość wyznaczana ze wzoru 4.6, ∆t - czas uśredniania. 

 
 

W celu ujednolicenia wprowadzić można względną powierzchnię  AR(L) 
definiowaną następująco:  
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gdzie ymax  - wartość maksymalna.  
Na rys. 4.8 przedstawiono względne powierzchnie pod obwiednią  w 
wypowiedziach płynnych oraz w wypowiedziach osób jąkających się 
mówiących z RSSZ i OSSZ.  

 
Rys. 4.8. Względne pole pod obwiednią w funkcji poziomu natężenia dźwięku  

w wypowiedziach osób jąkających się i mówiących płynnie 
 

Zaburzenie płynności mowy powoduje, że znacząco zmniejsza się całkowita 
liczba fonacji, czyli przekroczeń zadanego poziomu dźwięku (liczba fonacji - 
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Z(L)). Oblicza się  ją według wzoru: 

∑
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yk  - wartość kolejnej (k-tej) próbki  (wg wzoru 4.4), y(L) - wartość próbki, dla 
której poziom dźwięku względem szumu wynosi L (wzór 4.7), N - liczba 
wszystkich próbek yk. Całkowite liczby fonacji w funkcji poziomu natężenia 
dźwięku przedstawia rys. 4.9. Zauważamy tu występowanie wyraźnego 
maksimum liczby fonacji dla poziomu około –10 dB w stosunku do 
maksymalnego w wypowiedziach osób nie jąkających się. Jest ono wynikiem 
charakterystycznej dla mowy polskiej różnicy poziomów natężeń fonemów 
spółgłoskowych i samogłoskowych.  

 

Rys. 4.9. Zależność średnich liczb fonacji od poziomu natężenia  dźwięku w 
wypowiedziach osób mówiących płynnie i jąkających się 

 
W przebiegach odpowiadających wypowiedziom osób jąkających się 

maksimum takie nie występuje, co prawdopodobnie jest wynikiem zaburzenia 
na granicy spółgłoska-samogłoska. Stany przejściowe między fonemami są tu 
dłuższe i mniej łagodne niż wypowiedziach płynnych. W badaniach osób 
normalnie mówiących stwierdzono, że różnice amplitud między fonemami 
spółgłoskowymi i samogłoskowymi  zwiększają się wraz  ze wzrostem wysiłku 
głosowego. Można sądzić, że u osób jąkających się występuje następujące 
sprzężenie zwrotne: zaburzenie stanu przejściowego między fonemami 
powoduje zwiększenie wysiłku przy artykułowaniu mowy i odwrotnie 
zwiększony wysiłek wpływa na bardziej ostre przejścia  międzyfonemowe. Przy 
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oddziaływaniu echa (OSSZ) na proces mówienia osób, wysiłek głosowy jest 
prawdopodobnie mniejszy niż w mowie spontanicznej, przejścia 
międzyfonemowe są jednak dłuższe, gdyż następuje spowolnienie mowy 
(czasem nawet wyraźne rozdzielanie sylab). Mowa jest wtedy prawie wolna od 
charakterystycznych dla jąkania błędów, nie można jej jednak nazwać normalnie 
płynną.  

Bardziej dokładnie oddają ten problem statystyczne rozkłady czasów 
fonacji. Aby sporządzić takie rozkłady należy wyznaczyć początki - p(j)  i końce 
– e(j) fonacji określono korzystając ze wzorów: 

)k(gt∆k)]L(yy[sign)]L(yy[sign5,0)j(e

)k(dt∆k)]L(yy[sign)]L(yy[sign5,0)j(p

1kk

1kk

⋅⋅⋅−−−=

⋅⋅⋅−−−=

−

−
            (4.12) 

 yk - wartość kolejnej (k-tej) próbki wejściowej obwiedni mowy, ∆t - czas 
uśredniania 
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Czasy trwania tf(j) pojedynczych: tf(j) = e(j) - p(j)    
Statystyczne rozkłady czasów fonacji można wyznaczyć obliczając 
prawdopodobieństwa znalezienia fonacji (Ff(t)) oraz przerw (Fp(t)) w danych 
przedziałach czasowych: 

Ff(t) = Pr {t ≤ tf(j) ≤ t + ∆T}                                    (4.16) 
∆T- szerokość przedziału czasowego. 

Na rys. 4.10 i 4.11 przedstawiono średnie statystyczne rozkłady czasów 
fonacji w wypowiedziach niepłynnych (dla osób jąkających się mówiących z 
RSSZ) oraz płynnych w  zależności od poziomu natężenia dźwięku, który 
zmieniano co 5 dB. Szerokość przedziału czasowego (∆T) wynosiła 0,05 s. 
Rozkłady sporządzono w zakresie czasowym 0-1 s. W wypowiedziach osób 
jąkających się mówiących z RSSZ maksymalne wartości liczb fonacji zmieniają 
się od ok. 20 (dla poziomów 10, 15, 20 dB) do ok. 40 (przy 30  dB). W 
wypowiedziach osób nie jąkających się wartość maksymalna liczby fonacji 
wzrasta wraz ze wzrostem poziomu natężenia dźwięku od ok. 10 (dla poziomu 
10 dB) do ok. 90 (30 dB) a więc dziewięciokrotnie.  

Tak, więc, w mowie osób jąkających się już na poziomie ok. 25 dB 
mniejszym od maksymalnego następuje wyraźne rozdzielanie fonacji o czasie 
trwania równym w przybliżeniu czasowi wypowiedzi 1 sylaby. Wnioskować  
stąd można, że przejścia międzyfonemowe są w tych wypowiedziach bardziej 
strome niż w mowie płynnej. 
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Rys. 4.10. Statystyczne rozkłady czasów fonacji w wypowiedziach osób 

jąkających się  (mówiących z RSSZ) 
 

 
Rys. 4.11. Statystyczne rozkłady czasów fonacji w wypowiedziach płynnych 

mówców 

W wypowiedziach płynnych wyraźne rozdzielanie krótkich fonacji 
następuje na poziomie ok. 10 dB niższym od maksymalnego. Jest to rezultat 
charakterystycznych dla mowy polskiej różnic poziomów amplitud fonemów 
spółgłoskowych i samogłoskowych.  

Opisane różnice w przebiegach obwiedni mowy osób jąkających się i 
mówiących płynnie mogą zostać wykorzystane przy ocenie stopnia zaburzenia 
płynności u osób jąkających się.  Charakteryzują one pełną, dostatecznie długą 
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wypowiedź, zawierającą fragmenty niepłynne i pozornie płynne. Taka 
całościowa analiza jest bliższa percepcyjnej ocenie słuchaczy. 

 
4.4. Korelacja i autokorelacja 

 
Analiza korelacyjna jest stosowana do wykrywania podobieństwa w 

przebiegach czasowych. Funkcję korelacji wzajemnej  sygnałów x(t) i y(t) 
definiujemy jako całkę z iloczynów obu sygnałów, przy czym jeden z nich jest 
przesunięty względem drugiego: 

∫
∞

∞−
−= dt)τt(y)t(x)τ(R xy                                       (4.17) 

Natomiast funkcja korelacji własnej zwana tez funkcją autokorelacji jest 
obliczana ze wzoru: 

∫
∞

∞−
−= dt)τt(x)t(x)τ(R xx                                       (4.18) 

Zauważmy, że są to funkcje przesunięcia τ. Są one parzyste. 
Dla sygnałów dyskretnych przesunięcie jest określone liczbą k próbek, tak, 

więc otrzymujemy odpowiednie wzory: 
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W powyższych wzorach funkcje zostały obliczone dla wszystkich próbek N i 
dodatkowo unormowane dzięki podzieleniu przez liczbę N. 

Na rys. 4.12 przedstawiono cyfrowy sygnał sinusoidalny, natomiast na rys. 
4.13 funkcję autokorelacji tego przebiegu. Jak widać funkcja autokorelacji jest 
kosinusoidą o takim samym okresie jak sygnał oryginalny. Przy przesunięciu 
zerowym jest ona równa 1, przy przesunięciu o ¼ okresu (tutaj 5 próbek) ma 
wartość 0,  o pół okresu (10 próbek) -1, okres (20 próbek) 1 itd. 

Generalnie funkcja autokorelacji sygnału okresowego jest okresowa, co 
wykorzystywane jest do wyznaczania okresów powtarzania np.: przy badaniach 
rytmu serca.  

Funkcja autokorelacji szumu losowego jest równa 1 dla przesunięcia 
zerowego i 0 dla pozostałych. Dlatego też  korelacja może być wykorzystywana 
do identyfikacji sygnałów  podobnych nawet przy bardzo dużym ich 
zaszumieniu. 
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Rys. 4.12. Sygnał sinusoidalny x(n) 

 

 
 

Rys. 4.13. Funkcja autokorelacji Rxx(k) sygnału przedstawionego na rys. 4.12 
 
4.5. Splot sygnałów 

 
Splot sygnałów definiowany jest, jako całka z ich iloczynu, przy czym jeden 

z nich jest przesuwany względem drugiego a całkowanie odbywa się po 
przesunięciu (wzór 4.21). Jest to zasadnicza różnica pomiędzy korelacją i 
splotem. Funkcja korelacji zależy od przesunięcia a całkowanie odbywa się po 
czasie (wzór 4.17).  

∫∫
∞

∞−

∞

∞−

−=−= ττττττ dhtxdthxty )()()()()(                    (4.21) 

Splot jest funkcją przemienną. Symbolicznie jest zapisywany w postaci 
następującej: 

)()()()()( txththtxty ⊗=⊗=  
W przypadku sygnałów dyskretnych zamiast całki mamy sumę i oczywiście 

sumowanie odbywa się po przesunięciu mierzonym liczbą próbek. 
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Na rys. 4.14 zilustrowano powstawanie splotu dwu jednakowych impulsów 
trójkątnych (a). Jeden z nich odwracamy w czasie (b) i przesuwamy w sposób 
ciągły. Przy przesunięciu widocznym na rys. 4.14 c, splot tych sygnałów jest 
równy zamalowanemu polu  (jest to równoważne punktowi na rys splot c). 
Dalsze przesunięcie  (d) oznacza wzrost wspólnego pola  a więc również splotu 
(splot d). Oczywiście największą wartość  osiąga splot przy całkowitym 
nałożeniu się tych dwu sygnałów. Na rys. e wspólne pole jest równe zeru a więc 
splot równa się 0. 

 
Rys. 4.14. Ilustracja powstawania splotu dwu impulsów trójkątnych 
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Algorytm wyznaczanie splotu można przedstawić w następujących punktach: 

1) Odwrócić w czasie drugi sygnał.  
2) Przesunąć o pewien czas t. 
3) Pomnożyć pierwszy sygnał przez zmodyfikowany drugi. 
4) Scałkować wynik mnożenia. 

Splot sygnałów jest bardzo ważny, ponieważ  opisuje operacje filtrowania 
sygnału. W przedstawionych wzorach x(t) jest sygnałem filtrowanym a h(t) 
sygnałem filtrującym.  

Splot jest stale obecny w naszym życiu. Kiedy mówimy, splatamy sygnał 
pobudzenia krtaniowego z  sygnałem opisującym w danym momencie 
ustawienie przestrzeni w jamie ustnej (lub nosowej), która pełni rolę filtru 
mechanicznego. Dzięki temu artykułujemy różne głoski. Układy mechaniczne 
lub elektryczne, na których wejście podawane są sygnały (pobudzane) splatają je 
ze swoimi odpowiedziami impulsowymi. Dużo więcej  o tym można przeczytać 
w rozdziale 8. 

 
4.6. Zadania  

 
Zadanie 4.6.1.  
Opracować program komputerowy do analizy obwiedni sygnałów zapisanych w 
formie plików wave i tekstowych. Program powinien oferować następujące 
możliwości: 

1) Wczytanie dowolnego pliku i przedstawienie go w postaci skalowalnego 
oscylogramu 

2) Wizualizację obwiedni przy opcjonalnie wybieranym przedziale 
uśredniania 

3) Wyliczenia parametrów obwiedni opisanych w rozdziale 4.3.1 i ich 
wizualizację dla dowolnie wybranego fragmentu pliku dźwiękowego. 

Zadanie 4.6.2.  
Opracować program komputerowy do wyznaczania funkcji korelacji i 
autokorelacji sygnałów zapisanych w formie plików tekstowych i plików wave. 
Powinien mieć możliwość wizualizacji oscylogramu jak w  zadaniu 4.6.1 punkt 
1. Poza tym posiadać następujące możliwości: 

1) Przestawienie graficzne funkcji autokorelacji 
2) Wybranie dowolnego fragmentu sygnału i przedstawienie funkcji 

korelacji tego fragmentu z całym sygnałem lub dowolnym jego 
fragmentem. 
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5.1. Szereg Fouriera 
 
Sygnał o dowolnym kształcie można z pewnym przybliżeniem 

jako ciągłą lub dyskretną sumę fal harmonicznych (rys. 5.1). Z rysunku wynika, 
że dodając przebiegi sinusoidalne o malejących amplitudach uzyskujemy sygnał 
podobny do prostokątnego. Można, więc
odwrotną, czyli analizę  poprzez określenie składowych harmonicznych

 

Rys. 5.1. Składanie sygnału prostoką

Sygnały okresowe, czyli taki, które spełniają warunek: x(t)= x(t+mT) gdzie 
T – okres powtarzania, m dowolna liczba całkowita można rozwinąć w  szereg 
Fouriera. W postaci trygonometrycznej zapisujemy go wzorem:
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a0/2 – współczynnik określający składową
an – współczynniki określające składowe kosinusoidalne
bn – współczynniki określające składowe sinusoidalne

T/20 πω =  - jest częstością kątową składowej podstawowej
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Sygnał o dowolnym kształcie można z pewnym przybliżeniem przedstawić, 
ciągłą lub dyskretną sumę fal harmonicznych (rys. 5.1). Z rysunku wynika, 

że dodając przebiegi sinusoidalne o malejących amplitudach uzyskujemy sygnał 
Można, więc przeprowadzić również operację 

reślenie składowych harmonicznych 

 
Rys. 5.1. Składanie sygnału prostokątnego z sygnałów sinusoidalnych 

 
taki, które spełniają warunek: x(t)= x(t+mT) gdzie 

okres powtarzania, m dowolna liczba całkowita można rozwinąć w  szereg 
Fouriera. W postaci trygonometrycznej zapisujemy go wzorem: 

)

...2sin2cos 0202 tbta ωω =++

   (5.1) 

współczynnik określający składową stałą 
współczynniki określające składowe kosinusoidalne 
współczynniki określające składowe sinusoidalne 

jest częstością kątową składowej podstawowej 
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Współczynniki te można obliczyć ze wzorów: 
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Korzystając z przekształceń trygonometrycznych i wzorów Eulera można 
przedstawić szereg Fouriera w postaci wykładniczej: 

t0ωin
neC)t(x ∑

+∞

∞−
=                                        (5.3) 

Współczynniki zespolone wyrazić można wzorem:  

∫ −=
T

tin

n dtetx
T

C
0
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1 ω                                         (5.4) 

Funkcja opisująca sygnał, który chcemy rozwinąć w szereg Fouriera powinna 
ponadto spełniać warunki  Dirichleta, czyli by całkowalna, mieć skończoną 
liczbę ekstremów i punktów nieciągłości. 

 
5.2. Transformata Fouriera 

 
Uogólnienie szeregu Fouriera na sygnały okresowe i nieokresowe prowadzi do 
zapisu całkowego: 

∫
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= tieXtx ωω)()(                                       (5.5) 

∫
−=

T

0

tωi dte)t(x
T

1
)ω(X                                      (5.6) 

Otrzymane dwa równania stanowią parę transformat Fouriera, przy czym 
funkcję określoną wzorem 5.6 nazywamy prostą a 5.5 odwrotną transformatą 
Fouriera. Zapisać to można symbolicznie w postaci: 
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Prosta transformata pozwala na przekształcenie sygnału z dziedziny czasu do 
dziedziny częstotliwości. Odwrotna pozwala przejść z dziedziny częstotliwości 
do dziedziny czasu.  Należy zwrócić uwagę na symetrię między równaniami 
określającymi obie dziedziny. Związek ten zapisać można następująco:  

)()( ωXtx ⇔                                          (5.8) 
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Podwójna strzałka oznacza, że funkcja X(ω) jest prost
funkcji x(t) a x(t) odwrotną transformatą funkcji X(
 
5.2.1. Własności transformaty Fouriera
 
Z definicji prostej i odwrotnej transformaty Fouriera wynikają jej własności 
ważne dla przetwarzania sygnałów.  
1) Kombinacja liniowa 

Prosta transformata kombinacji liniowej sygnałów jest kombinacją transformat 
tych sygnałów: 

)()( aX(jtbytax ⇔+        
2) Symetria 

xπ2  X(jt) ⇔
Przykład symetrii przedstawiony został na rys. 5.2. Transf
impulsu prostokątnego o czasie trwania 2T jest funkcja  sinc z 
charakterystycznymi punktami zerowymi dla wielokrotności 2
zasadą symetrii transformata funkcji sinc jest impulsem prostokątnym w 
dziedzinie częstości. 
 

Rys. 5.2. Ilustracja własności symetrii
 

3) Przeskalowanie  

        )at(x ⇔

Zapis ten oznacza, że zwężeniu sygnału w skali czasu odpowiada 
jego widma i odwrotnie. Jeśli dla przykładu 
prędkością i odtworzymy dwa razy szybciej to będzie słysz
wyższej częstości. Natomiast, jeśli odtworzymy go z mniejszą prędkością 
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e funkcja X(ω) jest prostą transformatą Fouriera 
funkcji x(t) a x(t) odwrotną transformatą funkcji X(ω). 

. Własności transformaty Fouriera 

Z definicji prostej i odwrotnej transformaty Fouriera wynikają jej własności 

kombinacji liniowej sygnałów jest kombinacją transformat 

)) bY(jωaX(jω +                             (5.9) 

)ω(x −                                            (5.10) 
Przykład symetrii przedstawiony został na rys. 5.2. Transformatą Fouriera 

tnego o czasie trwania 2T jest funkcja  sinc z 
ystycznymi punktami zerowymi dla wielokrotności 2π/T. Zgodnie z 

zasadą symetrii transformata funkcji sinc jest impulsem prostokątnym w 

 
. Ilustracja własności symetrii 
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1
                                           (5.11) 

Zapis ten oznacza, że zwężeniu sygnału w skali czasu odpowiada rozszerzenie 
dla przykładu zarejestrujemy wypowiedź z pewną 

prędkością i odtworzymy dwa razy szybciej to będzie słyszany dźwięk o 
wyższej częstości. Natomiast, jeśli odtworzymy go z mniejszą prędkością 
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widmo zawęzi się do niskich częstości i nagranie brzmi basowo.
4) Przesunięcie w czasie 

)( ttx 0 ⇔−
 
Przesunięcie w czasie skutkuje przesunięciem w fazie transformaty sygnału 
oryginalnego. Wartości bezwzględne obu transformat są takie same. 
5) Przesunięcie w dziedzinie częstotliwości

Przemnożenie sygnału przez sygnał harmoniczny powoduje przesunięcie jeg
widma w dziedzinie częstotliwości. Jest to tzw. modulacja zespolona.

X)t(xe t0ωj ⇔±

Widmo dowolnego sygnału (przedstawione
sygnału przez sygnał zespolony harmoniczny ulega przesunięciu o 

Rys. 5.3. Modulacja zespolona sygnału
6) Modulacja rzeczywista 
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Modulacja rzeczywista polega na przemnożeniu sygnału przez 
kosinusoidalną lub sinusoidalną. Jest to tzw. modulacja amplitudowa (modulacja 
sygnałów została opisana w rozdziale 1.3). Na rys. 5.4. przedstawiono dwa 
sygnały kosinusoidalne o różnych częstotliwościach, oraz wynik uzyskany po 
ich przemnożeniu, W widmie sygnału wynikowego 
o częstościach równych sumie i różnicy częstości obu sygnałów. 

Rys. 5.4. Modulacja rzeczywista sygnałów kosinusoidalnych
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widmo zawęzi się do niskich częstości i nagranie brzmi basowo. 

)( ωω
jXe

tj 0−⇔                           (5.12) 

Przesunięcie w czasie skutkuje przesunięciem w fazie transformaty sygnału 
oryginalnego. Wartości bezwzględne obu transformat są takie same.  
5) Przesunięcie w dziedzinie częstotliwości 

Przemnożenie sygnału przez sygnał harmoniczny powoduje przesunięcie jego 
widma w dziedzinie częstotliwości. Jest to tzw. modulacja zespolona. 

)ωω(j(X 0±                                  (5.13) 
przedstawione w środku rys. 5.3) po przemnożeniu 

sygnału przez sygnał zespolony harmoniczny ulega przesunięciu o ω0. 

 
Rys. 5.3. Modulacja zespolona sygnału 
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Modulacja rzeczywista polega na przemnożeniu sygnału przez  funkcję 
kosinusoidalną lub sinusoidalną. Jest to tzw. modulacja amplitudowa (modulacja 
sygnałów została opisana w rozdziale 1.3). Na rys. 5.4. przedstawiono dwa 
sygnały kosinusoidalne o różnych częstotliwościach, oraz wynik uzyskany po 

widmie sygnału wynikowego obserwowane są dwa prążki 
o częstościach równych sumie i różnicy częstości obu sygnałów.  

 
Rys. 5.4. Modulacja rzeczywista sygnałów kosinusoidalnych 
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7) Transformata splotu sygnałów 

              )t(y)t(x)t(z ⇔⊗=
Transformata splotu sygnałów jest iloczynem ich transformat. Na rys. 5.5 u góry 
przedstawiono sygnał h(t) o prostokątnej charakterystyce 
Jeżeli spleciony zostanie z sygnałem złożonym z dwu częstości:1 Hz (
Hz (ω=8π) to wynikowe widmo jest iloczynem funkcji prostok
sygnału złożonego, tak, więc odfiltrowana zostaje składowa  4
 

Rys. 5.5. Transformata splotu sygnałów
 
8) Transformata iloczynu sygnałów 

ωj(Z             )t(y)t(x)t(z ⇔=

Transformata iloczynu sygnałów jest równa splotowi widm tych sygnałów. 
Konsekwencje tej własności są widoczne na rys. 5.6. U góry przedstawiono 
nieskończony sygnał kosinusoidalny o częstości 1000 Hz i jego widmo 
składające się z dwu prążków. Trudno sobie wyobrazić, że analizujemy sygnał 
nieskończony. Wycięcie fragmentu sygnału jest równoważne z przemnożeniem 
go przez impuls prostokątny. Widmo wynikowe jest splotem widm: sygnału 
analizowanego i impulsu prostokątnego. Składa 
Własność ta ma bardzo duże znaczenie przy 
sygnałów, których wynik jest zawsze splotem sygnału analizowanego i funkcji 
okna. Problemy te zostaną dokładnie przedstawione w rozdziale 6.
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)ωj(Y)ωj(X)ωj(Z      =                   (5.15) 
Transformata splotu sygnałów jest iloczynem ich transformat. Na rys. 5.5 u góry 
przedstawiono sygnał h(t) o prostokątnej charakterystyce częstotliwościowej. 
Jeżeli spleciony zostanie z sygnałem złożonym z dwu częstości:1 Hz (ω=2π) i 4 
Hz (ω=8π) to wynikowe widmo jest iloczynem funkcji prostokątnej i widma 

odfiltrowana zostaje składowa  4 Hz.  

 
Rys. 5.5. Transformata splotu sygnałów 

)ωj(Y)ωj(X
π2

1
)ω ⊗=                 (5.16) 

iloczynu sygnałów jest równa splotowi widm tych sygnałów. 
Konsekwencje tej własności są widoczne na rys. 5.6. U góry przedstawiono 
nieskończony sygnał kosinusoidalny o częstości 1000 Hz i jego widmo 

prążków. Trudno sobie wyobrazić, że analizujemy sygnał 
nieskończony. Wycięcie fragmentu sygnału jest równoważne z przemnożeniem 
go przez impuls prostokątny. Widmo wynikowe jest splotem widm: sygnału 
analizowanego i impulsu prostokątnego. Składa się, więc z dwu funkcji sinc. 
Własność ta ma bardzo duże znaczenie przy częstotliwościowych analizach 
sygnałów, których wynik jest zawsze splotem sygnału analizowanego i funkcji 
okna. Problemy te zostaną dokładnie przedstawione w rozdziale 6. 
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Rys. 5.6. Sygnał kosinusoidalny i jego widmo: u góry 
środku- impuls prostokątny, u dołu – fragment sygnału kosinusoidalnego i jego 

widmo
 

9) Transformata funkcji korelacji 

)(*)()( τττ Zdttyxz ⇔−= ∫
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∞−

            

Transformata funkcji korelacji sygnałów jest równa iloczynowi transformat tych 
sygnałów. Funkcję korelacji dwóch sygnałów 
odwrotną transformatę ich widm. 
 
10) Twierdzenie Parsevala 
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Transformata Fouriera zachowuje energię sygnału.
 
5.3. Dyskretna transformata Fouriera 

W przetwarzaniu komputerowym sygnału dysponujemy ciągiem N próbek 
pobieranych w odstępie równym okresowi próbkowania (t

Częstotliwościowa analiza sygnałów  

 
usoidalny i jego widmo: u góry – sygnał nieskończony, w 

fragment sygnału kosinusoidalnego i jego 
widmo 

)(*)()( ωωω jYjXjZ =             (5.17) 

Transformata funkcji korelacji sygnałów jest równa iloczynowi transformat tych 
sygnałów. Funkcję korelacji dwóch sygnałów można, więc wyznaczyć, jako 

∫
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∞−

ωω djX
2

)(                              (5.18) 

Transformata Fouriera zachowuje energię sygnału. 

W przetwarzaniu komputerowym sygnału dysponujemy ciągiem N próbek 
pobieranych w odstępie równym okresowi próbkowania (tp). Jeśli  czas trwania 
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sygnału wynosi T, to oczywiście: 
NTt p /=                                              (5.19)     

Parę dyskretnych transformat Fouriera (ang. Discrete Fourier Transform) 
takiego zbioru N próbek  otrzymamy jako: 
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                             (5.20) 

Wartość w wykładniku 2πk∆f – reprezentuje spróbkowaną częstość kątową, 
przy czym k jest kolejnym numerem próbki w dziedzinie częstotliwości. Odstęp 
próbek w dziedzinie częstotliwości określa się z zależności: 

pNtT
f

11
==∆                                             (5.21) 

Czas bieżący reprezentuje ntp, gdzie n jest kolejnym numerem próbki w 
dziedzinie czasu. 

Po wstawieniu 5.21 do wzorów 5.20 i przyjęciu uproszczonych zapisów  
x(ntp) = x(n) i X(k∆f)=X(k) otrzymujemy: 
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 Oznaczmy:  
Ni

N eW /π2−=                                               (5.24) 

Otrzymamy parę transformat w uproszczonej formie: 

∑
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Zauważyć  można, że:  
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N
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N

πππ 222
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−

                        (5.27) 

Tak, więc jest to wektor jednostkowy w płaszczyźnie zespolonej, przy czym 
część rzeczywista reprezentuje składową kosinusoidalną, urojona sinusoidalną 
(rys. 5.7). 



                                                          Częstotliwościowa analiza sygnałów  

 

 

46

 
Rys. 5.7. Wizualizacja wektora Wn

–kn w płaszczyźnie zespolonej 
 
Indeks dolny tego wektora jest bezpośrednio związany z 

 liczbą 
analizowanych próbek N a jego wykładnik określa ustawienie wektora w 
płaszczyźnie zespolonej. Wektor ten jest również okresowy z okresem równym 
N: 

kn

N

kn

N

N

N

kn

N

Nkn

N WjWWWW =−==+ )sin(cos)( ππ 22  

Liczba próbek N może być w zasadzie dowolna, jednak w praktycznych 
implementacjach zwykle wybiera się potęgę liczby 2, np.: 64, 128, 256, 512 itd.   
Wybór taki wynika z dwu powodów. Po pierwsze adresowanie dwójkowe jest 
wykorzystywane w cyfrowych pamięciach danych, po drugie w efektywnych 
algorytmach obliczania zwanych, jako szybkie przekształcenie Fouriera stosuje 
się zwykle potęgę dwójki. Parę transformat Fouriera można przedstawić w 
formie zapisu macierzowego. 
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XWx =                                                 (5.31) 
 

Algorytm obliczania prostej transformaty Fouriera sprowadza się do 
następujących kroków: 
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1) Obliczenie współczynników WN
l i zapamiętanie ich w tablicy. Zgodnie z 

ze wzorem 5.28 tablica ta powinna być dwuwymiarowa, ze względu 
jednak na okresowość tego wektora można obliczyć je tylko dla l = 
0,1…,N-1 i  zapamiętać w tablicy jednowymiarowej. Oczywiście 
oddzielnie obliczamy część rzeczywistą i urojoną. 

2) Wartości kolejnych linii widmowych możemy wyznaczyć w oparciu o 
procedurę opisaną pseudokodem: 

koniec

koniec                   

)()(X(k)                               

N mod (kn)l                               

1-N:1n dla                   

 ]0[X(k)     

1-N:0k dla

l

NWnxkX

x

+←

=

=

←

=

 

Ten prosty algorytm wymaga N2 zespolonych operacji mnożenia i 
dodawania, co przy dużej liczbie próbek powoduje, że działa on zbyt wolno. 
Dlatego stosowane są algorytmy szybkiej transformaty Fouriera (ang. Fast 
Fourier Transform – FFT). 
 
5.4. Szybka transformata Fouriera 

 
Powstało wiele algorytmów szybkiej transformaty Fouriera: Cooleya-

Tukeya, Gooda-Thomasa, radix-2, radix-4, split-radix i inne. Popularny jest 
algorytm radix -2, który może być implementowany na dwa sposoby: z 
podziałem w dziedzinie czasu (ang. Decimation in Time – DIT) i z podziałem w 
dziedzinie częstotliwości (ang. Decimatiom in Frequency)  - DIF). W dalszej 
części opracowania opisany zostanie radix -2 DIT. Implementacja tego sposobu 
jest możliwa przy następujących założeniach: 

1) Liczba analizowanych próbek N powinna być całkowita potęgą dwójki 
2) Wektory WN  powinny być okresowe i symetryczne:   

 Nk

N

k

N WW +=                                       (5.32) 

 k
L/N

Lk
N WW =                                     (5.33) 

 
Zacznijmy od bardzo prostego wyliczenia dyskretnej transformaty Fouriera  przy 
N=2.  W zapisie macierzowym wyliczenie DFT można przedstawić: 
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                                    (5.34) 

Wektor W2  jest równy -1, co można łatwo sprawdzić rozpisując go na część 
rzeczywistą i urojoną: 
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1πsinjπcoseW πj1
2 −=+== −                             (5.35) 

Tak, więc obliczenie sprowadza się do bardzo prostych  równań: 
 

X[0]=x[0]+x[1]                                        (5.36) 
                                                X[1]=x[0]- x[1] 

Można przedstawić sposób obliczania dwupunktowej transformaty w formie 
schematu zwanego „motylkiem”(rys. 5.8). Dwupunktowa DFT jest podstawą 
obliczania w opisywanym algorytmie. 

 
Rys. 5.8. Schemat obliczania  dwupunktowej transformaty DFT 

 
Obliczmy DFT dla N=4. Dowolny k-ty prążek możemy obliczyć z ze wzoru: 

k3
4

k2
4

k
4 W]3[xW]2[xW]1[x]0[x]k[X +++=                      (5.37) 

Jeśli pogrupujemy próbki na parzyste i nieparzyste otrzymamy: 

}][][{}][][{][ kkk WxxWWxxkX 2
44

2
4 3120 +++=                  (5.38) 

Wykorzystując własność symetrii kk WW 2
2

4 = , możemy napisać:  

    (5.39)     
G[k)], H[k] – dwupunktowe DFT odpowiednio dla próbek parzystych i 
nieparzystych. Funkcje te są okresowe z okresem równym 2. 

 

 
Czteropunktowa transformata DFT może być obliczona, jako kombinacja 
2-punktowych parzystych i nieparzystych transformat, a więc kolejne 
prążki będą równe:  
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                    (5.40) 

Na rys. 5.9 przedstawiono schemat tych obliczeń przy odpowiednim 
uporządkowaniu próbek. Obliczenia upraszczają się jeszcze bardziej, jeśli 
podstawimy:  

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( ) [ ] [ ]kHWkGWxxWWxxkX kkkk

4242 3120 +=+++=

[ ] { }parzystepróbkiDFTkG 2
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Rys. 5.9. Implementacja DIT 4-punktowej transformaty DFT. Dwupunktowe 
transformaty wyliczane wg schematy na rys. 5.8. 

W ogólności, jeśli liczba próbek jest równa N parzyste i nieparzyste próbki 
x[n] mogą być podzielone na sekwencje x[2r] i x[2r+1], gdzie indeks r zmienia 
się w zakresie od 0 do N/2-1: 
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 Zgodnie z  założeniami: 
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N
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N WW 2/
2 =                                         (5.42) 

Tak, więc można zapisać wzór: 
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G[k] i H[k] są okresowe i  obliczane dla k zmieniającego się od 0 do (N/2)-1. 
Natomiast dla k≥ N/2  
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Podział jest powtarzany do uzyskania zbiorów dwuelementowych. W ostatnim 
etapie transformacje dwupunktowe łączone są w czteropunktowe te następnie w 
ośmiopunktowe itd.  Schemat obliczeń dla k-tego kroku został przedstawiony na 
rys.  5.10. 
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Rys. 5.10. Schemat obliczeń dla k-tego kroku 

 
Na rysunku 5.11 przedstawiono schemat realizacji 8-punktowej szybkiej 

transformaty Fouriera. Zauważyć należy, że zastosowanie opisanego algorytmu 
jest możliwe po wcześniejszym przestawieniu kolejności próbek, tak by można 
było obliczać kolejno dwupunktowe DFT.  

 
Rys. 5.11. Schemat obliczania ośmiopunktowej transformata Fouriera. 

Sposób przestawienia próbek można zrealizować poprzez odwracanie kolejności 
bitów w ich numerach. Dla przykładu, jeśli N=8 kolejne próbki przy 
dziesiętnym ich ponumerowaniu można zapisać w postaci szeregu: 

x[0],  x[1],  x[2],  x[3],  x[2],  x[5],  x[6],  x[7] 
Po pierwszym podziale na parzyste i nieparzyste mamy dwa zbiory: 

{x[0],  x[2],  x[4],  x[6]},         x[1],  x[3],  x[5],  x[7] 
Każdy z tych zbiorów dzieli się znowu na próbki indeksach parzystych i 
nieparzystych, w wyniku, czego otrzymujemy cztery zbiory: 

{x[0],  x[4]},    {x[2],  x[6]},      {x[1],  x[5]},  { x[3],  x[7]} 
Tak, więc kolejność ustawienia próbek przed obliczaniem dwupunktowych 
transformat jest taka, jak na rys. 5.11. Zapiszmy numery próbek w systemie 
dwójkowym i odwróćmy kolejność bitów (tabela 5.1).  Próbki zostały 
potasowane zgodnie z wymogami algorytmu. 
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Tabela 5.1. Przestawienie kolejności próbek poprzez odwracanie bitów w 
zbiorze ośmiopunktowym. 
Zapis dziesiętny  
przed tasowaniem 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Zapis bitowy 
przed tasowaniem 

000 001 010 011 100 101 110 111 

Po przestawieniu 
kolejności bitów 

000 100 010 110 001 101 011 111 

Zapis dziesiętny  
po przestawieniu  
kolejności bitów 

 
0 

 
4 

 
2 

 
6 

 
1 

 
5 

 
3 

 
7 

 
W algorytmie FFT wyróżnić można następujące procedury: 

1. Obliczanie i zapamiętanie w tablicy wartości N współczynników k

NW  

wykorzystywanych do obliczania elementarnych „motylków”.  
2. Pobranie N danych wejściowych  z pliku, przemnożenie przez funkcję okna i 
zapamiętanie  w tablicy. Obliczanie FFT wymaga zadeklarowania tablicy o 
rozmiarze N współczynników zespolonych A[n] (n=0…N-1), w której na 
początku są zapisywane dane wejściowe x[n]. Obliczenia mogą być 
wykonywane i zapamiętywane w tych samych komórkach tablicy.  Ta sama 
tablica jest też używana do przechowywana wartości pośrednich, gdyż do 
obliczenia wartości podstawowych „motylków” dane wejściowe nie są 
ponownie potrzebne i mogą być nadpisane. 
3. Przestawienie kolejności próbek.  
4. Zewnętrzną pętlę od l=1 do v =log2N 
5. Wewnętrzną pętlę, w której są obliczane wartości  podstawowych 
„motylków” od k=0 do N/2-1. Dane wejściowe do „motylków” zależą od 
wartości z pętli zewnętrznej. Wystarczające jest dodanie jednej zmiennej 
zespolonej (Zm) i wykorzystywanie jej w obliczeniach dla każdego 
elementarnego motylka.  Jeśli dane na wejściu „motylka” oznaczymy  A1 i A2 

pseudokod wyliczeń można zapisać: 
Zm � A2* k

NW  

A2 � A1-Zm 

A1 � A1+Zm 

Po wykonaniu tych operacji dane wejściowe zostają nadpisane danymi 
wyjściowymi. Jest to możliwe, ponieważ dane wejściowe „motylka” są 
wykorzystywane tylko raz.  

Schemat obliczania FFT DIT składa się, więc z v=log2N kroków, przy czym  
w każdym  mamy N/2 prostych obliczeń nazwanych „motylkami”. W każdym 
„motylku”  jest jedno mnożenie zespolone ⊗C i dwa dodawania ⊕C zespolone. 
Złożoność obliczeniowa algorytmu wynosi, więc: 

 cc NNN
N

⊕+⊗ 22 loglog
2

                         (5.45) 
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5.5. Widmo amplitudowe i fazowe 
 

W praktyce przy analizie metodą Fouriera oblicza się oddzielnie część 
rzeczywistą (kosinusoidalną)  i  urojoną (sinusoidalną). Jeżeli więc mamy N 
próbek sygnału to w wyniku transformacji uzyskamy N/2+1 próbek 
kosinusoidalnych i N/2+1 próbek sinusoidalnych.  

)/2(sin)(
1

)(Im

)/2(cos)(
1

)(Re

1

1

1

1

Nknnx
N

kX

Nknnx
N

kX

N

n

N

n

π

π

∑

∑
−

=

−

=

=

=

                             (5.46) 

Każdy prążek widmowy jest, więc wektorem w przestrzeni  zespolonej (rys. 
5.12). Długość wektora określana, jako moduł transformaty obliczana jest, jako 
pierwiastek z sumy kwadratów składowych: rzeczywistej i urojonej: 

22 )]([Im)]([Re)( kXkXkX +=                         (5.47) 

Wzór 5.47 określa tzw. widmo amplitudowe lub widmo mocy sygnału. Można 
określić również widmo fazowe, jako arctg stosunku części urojonej do 
rzeczywistej. 

 
Rys. 5.12. Trójwymiarowa reprezentacja widma sygnałów dyskretnych 
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6. 1. Okienkowanie sygnałów 
 

Sygnały biomedyczne na ogół zmieniają w czasie swój skład częstotliwościowy, 
dlatego też  przy zastosowaniu transformacji  fourierowskiej wymagane jest 
analizowanie krótkich fragmentów czasowych. Procedura taka nosi nazwę 
krótkoczasowej transformaty Fouriera (ang. Short-Time Fourier Transform -
STFT).  

Wybór analizowanego przedziału o wymiarze N próbek jest równoważny z 
pomnożeniem  sygnału przez tzw. funkcję okna w(n). Często nie uświadamiamy 
sobie, że analizując fragment sygnału  składający się z N próbek pomnożyliśmy 
go przez okno prostokątne: 



 ≤≤=

ninnych  dla                    0

1-Nn0         )( 1nw
                         (6.1) 

 Widmo iloczynu sygnałów jest splotem ich transformat. Jeśli  sygnał x(n), 
którego transformata jest równa X(f) pomnożymy przez funkcję okna w(n) to 
transformata  otrzymanego sygnału jest splotem widm X(f) i W(f). 

W(f)X(f)   w(n)x(n)

(f)    W    )(

X(f)        )(

⊗⇔⋅

⇔

⇔

nw

nx

                               (6.2) 

Tak, więc na wynikowe widmo fragmentu nakłada się widmo impulsu 
prostokątnego, które ma kształt funkcji sinc (linia przerywana na rys. 6.1). 
Wybór okna prostokątnego powoduje zniekształcenie wyników analizy ze 
względu na dość duże tzw. listki boczne.  

 
Rys. 6.1. Widma okien: prostokątnego (linia przerywana) i Hanninga (linia 
ciągła). Oś pozioma reprezentuje stosunek częstości do częstości próbkowania 
 

Znacznie lepsze wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu innego rodzaju 
okien np.: okna Hanninga (zwanego też oknem Hanna): 
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))1/2cos(1(2/1)( −−= Nnnw π                           (6.3) 

Na rys. 6.1 (linia ciągła) przedstawiono charakterystykę tego okna. Jak widać 
zawiera ona szerszy listek  główny i znacznie mniejsze listki boczne. 
Porównanie funkcji okien czasowych o szerokości 64 próbki: prostokątnego i 
Hanna przedstawiono na rys. 6.2. Na rys. 6.3. przedstawiono porównanie widm 
sygnału sinusoidalnego 1000 Hz przy zastosowaniu okien: prostokątnego i 
Hanna. Sygnał spróbkowano z częstością 22050 Hz. Szerokości okien były 
równe 1024 próbek.  

 
Rys. 6.2. Porównanie kształtów okien czasowych: prostokątnego (linia 

przerywana) i Hanna (linia ciągła) 
 

Zaproponowano wiele innych okien odpowiednich do analiz metodą 
Fouriera, np.: Bartletta (wzór 6.4), Hamminga (wzór 6.5), Blackmana (wzór 
6.6).  

 

1

2/)1(2
1)(

−

−−
−=

N

Nn
nw                                 (6.4) 

 
)1/2cos(46,054,0)( −−= Nnnw π                           (6.5) 

 
)1/4cos(08,0)1/2cos(5,042,0)( −+−−= NnNnnw ππ             (6.6) 

Porównanie tych okien przedstawiono na rys. 6.4. 
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Rys. 6.3. Porównanie widm sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 1000 Hz 
uzyskanych przy zastosowaniu okna: prostokątnego (rysunek górny) i Hanna 

(rysunek dolny). Sygnał spróbkowano z częstością 22050 Hz. Szerokość okien - 
1024 próbek 

 
Rys. 6.4. Kształty okien: trójkątnego (Bartletta), Hamminga, Blackmana o 

szerokości 64 próbek 
 

Program komputerowy do analiz częstotliwościowych powinien zawierać 
opcję pozwalającą na wybór kształtu okna. Istotnym parametrem jest również 
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szerokość okna czasowego, gdyż decyduje o rozdzielczości częstotliwościowej i 
czasowej. Rozdzielczość częstotliwościowa (∆f), czyli przedział rozróżnialnych  
prążków jest odwrotnie proporcjonalna do czasu trwania sygnału a więc 
szerokości okna czasowego (T).  

T
f

1
≈∆  

Przykładowe wartości rozdzielczości czasowej i częstotliwościowej sygnału 
spróbkowanego z częstością 22050 Hz przedstawiono w tabeli 6.1. 

Na rys. 6.5 przedstawiono przykładowe widma sygnału złożonego z dwu fal 
sinusoidalnych: 1000 i 5000 Hz spróbkowanego z częstością 22050 Hz przy 
zastosowaniu okna Hanna o różnych szerokościach. 

 
Rys. 6.5. Widmo sygnału złożonego z dwu fal sinusoidalnych: 1000 i 5000 Hz, 
spróbkowanego z częstością  220050 Hz uzyskane przy różnych szerokościach 

okna Hanna 
Decydując się na analizę sygnału biomedycznego metodą DFT należy 

wybrać rozwiązanie kompromisowe pomiędzy rozdzielczością czasową i 
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częstotliwościową. Programista  powinien, więc zapewnić opcje wyboru 
zarówno kształtu jak i szerokości okna czasowego. 

 
Tabela 6. 1. Rozdzielczość częstotliwościowo - czasowa analizy fourierowskiej 

sygnału spróbkowanego z częstością 22050 Hz 
Liczba linii 

FFT 
∆f{Hz] T [ms] 

64 344 2,9 
256 86 11,6 
512 43 23,2 
1024 21 46,4 

 
 

6.2 Spektrogramy 
 
 Analizowany sygnał zmienia się w czasie i częstotliwości, dlatego też pełny 

obraz można uzyskać przesuwając okno wzdłuż osi czasu i analizując kolejne 
jego fragmenty. Najczęściej stosowane jest przesunięcie o pół szerokości okna, 
chociaż nie jest to regułą. Otrzymuje się tym sposobem obraz trójwymiarowy. 
Postępowanie to nosi nazwę mappingu czasowo-częstotliwościowego (ang. 
Spectral-Temporal Maping).  Na rys. 6.6 przedstawiono  trójwymiarowy obraz 
wypowiedzi ”człowiek”. Sygnał był próbkowany z częstotliwością  22050 Hz, 
szerokość okna czasowego wynosiła 128 próbek  

 

 
Rys. 6.6. Trójwymiarowy obraz wypowiedzi “człowiek” sporządzony metodą 

FFT przy zastosowaniu okna Hanna o szerokości 128 próbek 
 

Zamiast takich trójwymiarowych, często trudnych do analizy, obrazów 
przedstawia się wyniki analiz czasowo-częstotliwościowych w postaci 
spektrogramów czarno-białych lub jeszcze częściej barwnych. Na 
spektrogramach barwnych oś pozioma reprezentuje czas, pionowa częstotliwość 
natomiast barwa oddaje wartość modułu transformaty w skali liniowej lub 
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logarytmicznej. Na ogół stosuje się układ barw analogiczny jak w widmie 
światła białego a więc kolorem niebieskim oznaczane są niskie, czerwonym 
wysokie wartości. Nie jest to obowiązkowe, programista może użyć dowolnego 
układu barw powinien jednak dołączyć pasek kolorów z odpowiednią skalą. W 
spektrogramach czarno-białych układ  jest podobny, tylko układowi barw 
odpowiada skala szarości. Dla przykładu na rys 6.7 zamieszczono spektrogram 
wypowiedzi samogłoski „a” w wersji czarno-białej. Został on sporządzony przy 
wykorzystaniu okna Hanna o szerokości 1024 próbek. Sygnał był spróbkowany 
z częstością 22050 Hz, a więc rozdzielczość czasowa wynosiła 46,4 ms, 
częstościowa 21 Hz. 

 
Rys. 6.7. Oscylogram (u góry), spektrogram otrzymany przy zastosowaniu okna 
Hanna o szerokości 1024 próbek (środkowy rysunek) i widmo dwuwymiarowe 

(w oknie czasowym wskazanym kursorem) głoski “a” 
 

Rys. 6.8 przedstawia oscylogram i spektrogram sygnału EMG otrzymanego 
podczas skurczu mięśnia trójgłowego ramienia dorosłego mężczyzny. Analiza 
została wykonana z wykorzystaniem okna Hanna o szerokości 512 próbek z 
przesunięciem o 256 próbek. Częstotliwość próbkowania wynosiła 1500 Hz, tak 
więc rozdzielczość czasowa  341,3 ms. 
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Rys. 6.8 Oscylogram i spektrogram sygnału EMG zarejestrowanego podczas 

skurczu mięśnia trójgłowego ramienia u dorosłego mężczyzny 
 

6..3. Widma  słuchowe 
 
6.3.1. Filtry tercjowe 

 
Przetwarzanie mowy w tym również patologicznej wymaga uwzględnienia 
sposobu, w jaki sygnał ten jest przetwarzany przez ucho ludzkie.  Uzyskane 
bezpośrednio widmo fourierowskie  nie oddaje istoty percepcji słuchowej. 
Należy uwzględnić dwie istotne własności słuchu ludzkiego a mianowicie: 
zależność subiektywnego wrażenia głośności od częstotliwości oraz sposób 
odbioru  wysokości i barwy dźwięku.  

Subiektywne wrażenie głośności można przybliżyć konstruując filtr o 
charakterystyce, która jest odwróceniem uśrednionej krzywej równej głośności. 
Zanim jednak taki filtr zaprojektujemy, należy zmodyfikować skalę 
częstotliwości w oparciu o badania dotyczące tzw. pasm krytycznych. Mogą być 
one interpretowane, jako zespół filtrów w systemie słuchowym, którym można 
przyporządkować grupy częstotliwości w różnych miejscach błony podstawowej 
narządu Cortiego. Jest kilka sposobów programowania filtrów słuchowych.  

Dostateczne przybliżenie ich własności można osiągnąć konstruując filtry 
tercjowe zwane też 1/3-oktawowymi. Oktawa jest przedziałem o stosunku 
częstotliwości górnej do dolnej równym 2. 

2=
d

g

f

f
 

Są to  filtry o stałej względnej szerokości pasma, dla których częstość 
środkowa jest średnią geometryczną iloczynu częstotliwości górnej i dolnej. 

gdśr fff =  

W paśmie tercjowym (rys. 6.9) stosunek górnej do dolnej częstości jest 
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równy: 

3 2=
d

g

f

f
 

 
Rys. 6.9 Częstotliwości środkowe pasm tercjowych 

 
Mogą być one tworzone, jako filtry prostokątne, ale lepsze przybliżenie 

otrzymamy realizując je, jako filtry trójkątne lub gaussowskie. Po otrzymaniu 
wartości transformaty fourierowskiej obliczamy wyjście danego filtru X(l), jako 
pierwiastek z sumy kwadratów wartości rzeczywistej i urojonej  prążków 
widmowych  pomnożonych przez  funkcję kształtu filtru w(k): 

∑
=

+=
2

0

22
/

)]()[Im()]()[Re()(
N

k

kwkkwklX                            (6.7) 

Wartości X(l) należy następnie przedstawić w skali logarytmicznej wg  
zależności:    

2

max

)(
log10)( 







⋅=
lX

lD                                      (6.8) 

Wielkość max jest maksymalną wartością prążków widmowych. Dla próbek 
16-bitowych jest równa 16384. Następnie  można wprowadzić korekcję poziomu 
dźwięku konstruując filtr o charakterystyce A (rys. 6.10). 
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Rys. 6.10. Korekcja poziomu dźwięku dla kolejnych filtrów tercjowych 

 
6.3.2. Filtry barkowe i melowe 
 
Dokładniejsze przybliżenie pasm krytycznych jest możliwe przy zastosowaniu 
skali barkowej. W celu przekształcenia liniowej skali częstotliwości wyrażanej 
w hercach na skalę percepturalną w barkach stosuje się  przybliżenie 
Traunmüllera:  

53,0
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−

+
=

Hz

Hz
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f

f
f                                  (6.9) 

 
Rys. 6.11. Zależność pomiędzy częstotliwością w  hercach i w skali barkowej 

. 
Stosowane są  zwykle 24 filtry trójkątne o częstościach środkowych w 

Hz: 100, 200, 300, 400, 510, 630, 770, 920, 1080, 1270, 1480, 1720, 
2000, 2320, 2700, 3150, 3700, 4400, 5300, 6400, 7700, 9500, 12000, 
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15500. 
Często używana jest również skala melowa. Konwersja skali częstości w 

hercach na skalę melową jest przeprowadzana wg wzoru: 









+= 1

700
log2595 Hz

mel

f
f                                  (6.10) 

6.4. Analiza cepstralna 
 

Analiza homomorficzna znajduje zastosowanie w diagnozowaniu funkcji 
generatora krtaniowego a także rozpoznawaniu mowy prawidłowej oraz 
fragmentów  o nieprawidłowej artykulacji. Pozwala ona na oddzielenia funkcji  
generatora tonu krtaniowego od charakterystyki traktu głosowego. W procesie 
wytwarzania mowy sygnał wyjściowy x(t) jest splotem  funkcji generatora 
krtaniowego (lub szumu) g(t) i odpowiedzi impulsowej traktu głosowego h(t), 
który może być przedstawiany, jako filtr cyfrowy o zmiennej w czasie 
charakterystyce. 

)()()( thtgtx ⊗=                                         (6.11) 
Transformata Fouriera splotu sygnałów X(f) jest równa iloczynowi ich 

transformat: 
)()()( fHfGfX ⋅=                                       (6.12) 

Po logarytmowaniu wzoru 6.12 otrzymujemy dwa oddzielne składniki. 
Cepstrum  powstaje w wyniku odwrotnej transformaty Fouriera 
zlogarytmowanego widma (wzór 6.13 i rys. 6.12). Nazwa „cepstrum” pochodzi 
od słowa „spectrum”, w którym odwrócono  człon „spec”.  

{ })([log()( 1 txFFtC −=                                    (6.13) 

 
Rys. 6.12. Wyliczanie cepstrum  sygnałów cyfrowych (DFT – dyskretna 

transformata Fouriera, IDFT -  odwrotna transformata Fouriera) 
 
Algorytm obliczania cepstrum składa się z następujących kroków: 
1) Przemnożenie sygnału przez funkcję okna i wyliczenie modułu prostej 

transformaty Fouriera 
2) Logarytmowanie otrzymanego widma mocy 
3) Obliczenie odwrotnej transformaty Fouriera 

Na rys. 6.13 przedstawiono przykładowe cepstrum w wybranym oknie 
czasowym wypowiedzi  głosem żeńskim głoski „a”.  Lokalizacja zaznaczonego 
na wykresie maksimum jest związana z odpowiedzią impulsową generatora tonu 
krtaniowego. Częstotliwość podstawowa F0 tonu  podstawowego jest 
odwrotnością  czasu odpowiadającego lokalizacji maksimum. Można wyliczyć, 
że dla  przedstawionej na rys. 6.13 wypowiedzi wynosi ona ok. 260 Hz. 
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Analiza cepstralna znajduje zastosowanie nie tylko do analizy sygnałów 
mowy. Ma wiele innych zastosowań wszędzie tam, gdzie występuje splot   wielu 
sygnałów. W zastosowaniach związanych z analizą mowy stosuje się 
wyznaczanie współczynników mel-cepstralnych (ang. Mel Frequency Cepstral 
Coeffiecients - MFCC.  

 
Rys. 6.13. Cepstrum wypowiedzianej głosem żeńskim głoski „a”  

  
Współczynniki mel-cepstralne obliczane są ze zlogarytmowanego widma 

mocy, filtrowanego przy wykorzystaniu filtrów trójkątnych o jednakowej w 
skali melowej szerokości pasma. W liniowej skali częstotliwości  oczywiście 
będą to filtry o rosnącej szerokości pasma. Algorytm obliczania 
współczynników mel-cepstralnych składa się z następujących kroków: 

1) Wymnożenie próbek sygnału przez funkcję okna i obliczenie widma 
mocy metodą dyskretnej transformaty Fouriera. Jeśli szerokość okna 
czasowego jest równa N otrzymamy N/2 wartości S(fi). Każdemu i-temu 
prążkowi  przypisujemy jego częstotliwość w hercach fi. 

2) Przeliczenie skali w hercach na melową wg wzoru 6.10 (otrzymamy 
S(fi

mel ) 
3) Ustalenie liczby (K) filtrów melowych i podział zakresu częstotliwości 

na K równych części. 
4) Obliczenie współczynników wagowych odpowiadających kolejnym 

filtrom trójkątnym wg  zależności 6.14. Indeks k oznaczający numer 
filtru zmienia się od k=0 do K-1. 
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5) Obliczenie widma mocy dla każdego filtru melowego: 
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6) Obliczenie współczynników mel-cepstralnych wg wzoru: 

∑
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Zastosowano tu transformatę cosinusową zamiast odwrotnej transformaty 
Fouriera, ponieważ widmo S(k) jest rzeczywiste i symetryczne. Indeks n 
oznacza numer współczynnika mel-cepstralnego.  Na rys. 6.12 przedstawiono 21 
współczynników dla wypowiedzi głosem żeńskim głoski „a”. 

 

 
Rys. 6.14.Współczynniki mel-ceptralne wyznaczone z wypowiedzi głoski “a”  

 
6.4. Zadania  
 
Zadanie 6.4.1 
Opracować program komputerowy wykorzystujący FFT do analizy spektralnej 
sygnałów zapisanych w formie plików wave i tekstowych. Powinien cechować 
się następującymi możliwościami: 



66                                                    Czasowo-częstotliwościowa analiza sygnałów  

 

 

1) Wyświetlanie oscylogramu i spektrogramu z opcjami skalowania osi 
czasu i wartości. 

2) Opcjonalny wybór rodzaju okna i jego szerokości. 
3) Wybór dowolnego fragmentu, wizualizację jego oscylogramu i 

spektrogramu w skali liniowej i logarytmicznej  oraz zapis wybranego 
fragmentu do pliku o nowej nazwie. 

4) Zapis do pliku tekstowego wyników analizy spektralnej. 
5) Zapis oscylogramu i spektrogramu w postaci obrazu. 
6) Przedstawienie widma dwuwymiarowego w wybranym kursorem 

dowolnym oknie czasowym. 
 

Zadanie 6.4.2 
Opracować program komputerowy do wyswietlania oscylogramu, widma 
barkowego i tercjowego sygnałów zapisanych w formie plików wave i 
tekstowych. Możliwości programu: 

1) Wyświetlanie oscylogramu  z opcjami skalowania osi czasu i wartości. 
2) Opcjonalny wybór rodzaju okna i jego szerokości. 
3) Wybór i zapis do pliku wybranego fragmentu, wizualizację jego 

oscylogramu, widma tercjowego i barkowego  oraz zapis do pliku 
tekstowego wyników analizy tercjowej lub barkowej. 

4) Zapis oscylogramu oraz wybranego widma (barkowego lub tercjowego) 
w postaci obrazu. 

5) Przedstawienie widma dwuwymiarowego (barkowego lub tercjowego) 
w wybranym kursorem dowolnym oknie czasowym. 

 
Zadanie 6.4.3. 
Opracować program komputerowy do analizy cepstralnej sygnałów mowy 
zapisanych w formie plików wave. Możliwości programu: 

1) Jak w punktach 1-2 zadania 6.4.2. 
2) Wizualizacja cepstrum oraz współczynników mel-cepstrum dowolnie 

wybranego fragmentu i zapis wyników analiz do plików. 
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7.1 Podstawy metody liniowej predykcji 

 
Metoda liniowej predykcji zastosowana pierwotnie głównie do kompresji i 
przesyłania sygnałów mowy (ang. Linear Predictive Coding – LPC) oparta jest o 
założenie, że dowolna próbka może być obliczona, jako liniowa kombinacja 
próbek ją poprzedzających. 

∑
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k

kny
k

any

1
)()(~                                           (7.1)                                       

ỹ(n)- wartość n-tej przewidywanej próbki, y(n)- wartość n-tej próbki 
rzeczywistej, P-  rząd predykcji, ak- współczynniki liniowej predykcji. 
Wartość k-tego współczynnika odpowiada przesunięciu sygnału oryginalnego o 
k próbek. Różnica pomiędzy próbką przewidywaną i oryginalną jest zwana 
błędem predykcji e(n): 

)()(~)( nynyne −=                                           (7.2) 

Przybliżenie sygnału jest tym dokładniejsze im jest on mniejszy. Współczynniki 
liniowej predykcji można wyznaczyć minimalizując błąd średniokwadratowy w 
otoczeniu dowolnej próbki. Jeżeli oznaczymy przez yn(m) próbkę przesuniętą 
względem n-tej o m: 

yn(m) = y(n+m)                                               (7.3) 
to błąd średniokwadratowy w otoczeniu n-tej próbki wyrazi się wzorem: 
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Możemy wyznaczyć wartości ak, dla których błąd ten jest minimalny 
przyrównując do zera pochodną En po  współczynnikach ai, gdzie i=1, 2,…,P. 
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W wyniku otrzymujemy układ P równań dla i=1, 2, …, P: 
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Występujące  w tych równaniach sumy iloczynów przesuniętych próbek  można 
oznaczyć: 

∑ −−=Φ
m

nnn kmsimski )()(),(                            (7.7) 

Równanie 7.7  można zapisać w skróconej formie: 
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)0,(),(α                                   (7.8) 

Współczynniki ak można wyznaczyć rozwiązując układ P równań. Podstawową 
trudność stanowi wyliczenie funkcji Φn(i,k).  
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Jest wiele algorytmów obliczania współczynników liniowej predykcji. W dalszej 
części opracowania  przedstawiono rozwiązanie równań autokorelacyjnych 
według algorytmu  Levinsona-Durbina. Wybierzmy w otoczeniu n-tej próbki 
przedział  (okno) o szerokości N.  Próbki  yn(m) byłyby równe zero poza 
przedziałem 0≤m≤N-1 i  przy dowolnym oknie określonym funkcją w(m) (dla 
przykładu może to być okno Hanna) wylicza się je, jako:  

yn(m)= y(m+n)w(m)                                      (7.9) 
Błąd predykcji en(m) będzie niezerowy w przedziale 0≤m≤N-1+P, gdzie P jest 
rzędem predykcji. Tak, więc błąd średniokwadratowy En będzie równy: 
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=                                           (7.10) 

Podobne będą granice sumowania  przy wyznaczaniu funkcji  Φn(i,k) 
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Indeks i zmienia się w granicach od 1 do P, natomiast k od 0 do P (1 ≤ i ≤ P,  0 ≤ 
k ≤ P)  można, więc zauważyć, że równanie 7.11 można zapisać w postaci: 
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 Rn(i-k) jest funkcją autokorelacji  określoną dla przesunięcia (i-k). Jest ona 
parzysta, tak, więc równanie 7.12 można zapisać: 
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Powyższe równanie może być zapisane w formie rozwiniętej w postaci zapisu 
macierzowego: 
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Macierz PxP jest symetryczna i ma te same wartości na poszczególnych 
przekątnych, czyli jest macierzą Toeplitza. 

 
7.2.  Algorytm Levinsona-Durbina 

  
Algorytm Levinsona-Durbina jest jednym z najefektywniejszych sposobów 

rozwiązania równań 7.14  Jest to algorytm rekurencyjny i składa się z 
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następujących kroków: 

1) Podstawienie )0()0( RE =  

2) Obliczenie i-tego współczynnika korelacji częściowej (ang. PARtial 
CORrelation – PARCOR) zwanego też współczynnikiem PARCOR:  
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1 ≤ i ≤ P 
3) Wstawienie pierwszego współczynnika: 
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4)  Obliczenie kolejnego  współczynnika dla 11 −≤≤ ij  
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5) Obliczenie nowej wartości błędu:  
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Rekurencyjne wykonanie powyższego algorytmu dla pi ,,2,1 K=  daje 

ostateczne rozwiązanie w postaci współczynników liniowej predykcji. 
)( p

jj aa =   dla  Pj ≤≤1  

Zobaczmy jak działa powyższy algorytm dla P=2. Równanie 7.14 przyjmuje 
wtedy postać; 
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7.3. Widma predykcyjne 
 

Metoda liniowej predykcji jest wykorzystywana w analizie sygnałów 
biomedycznych do analizy częstotliwościowej.  Widma uzyskiwane  tą metodą 
są bardziej wygładzone w porównaniu z fourierowskim odpowiednikiem, przy 
czym stopień wygładzenia jest zależny od rzędu predykcji.  
Widmo predykcyjne jest obliczane wg następującego wzoru: 

∑
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fi - kolejny i-ty prążek widmowy, A – współczynnik wzmocnienia, ak – k-ty 
współczynnik predykcji,  fp- częstość próbkowania, P- rząd predykcji. 

Przykładowe widmo predykcyjne samogłoski „o” przedstawiono na rys. 7.1 
dla sygnału spróbkowanego z częstością 22050 Hz przy rzędzie predykcji P=5. 
U góry  widoczny jest oscylogram, środkowy obrazek przedstawia spektrogram 
predykcyjny, natomiast u dołu zamieszczono dwuwymiarowe widmo w 
wybranym i zaznaczonym kursorem oknie czasowym. Zastosowano okno Hanna 
o szerokości 1024 próbek. 

 

 
Rys. 7.1. Oscylogram, spektrogram predykcyjny i dwuwymiarowe widmo 

fourierowskie (bardziej dokładne) i predykcyjne (wygładzone) wypowiedzi 
samogłoski „o” 
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Wygładzenie widma zależy, jak już wspomniano, od rzędu predykcji. Na rys. 

7.2 przedstawiono porównanie dwuwymiarowych widm predykcyjnych 
samogłoski „o” przy różnych rzędach predykcji. Widzimy, że widmo 
predykcyjne jest bardziej wygładzone w porównaniu z fourierowskim. Stopień 
wygładzenia jest tym większy im mniejszy jest rząd predykcji.  

 

 
Rys. 7.2. Porównanie widm predykcyjnych samogłoski „o” przy różnych 

rzędach predykcji P.  Na wszystkich obrazkach dla porównania przedstawiono 
dokładne widmo fourierowskie 

 
Jak widać odpowiedni dobór rzędu predykcji pozwala na dostosowanie 

stopnia wygładzenia widma do potrzeb analizy. Jest to szczególnie potrzebne 
przy uśrednianiu widm lub wyznaczania głównych maksimów. Istnienie takich 
maksimów dla sygnału mowy czyli tzw. formantów ma uzasadnienie w 
rezonansach w kanale głosowym. Ich lokalizacje są charakterystyczne dla danej 
głoski. Uśrednione widma mają również znaczenie  diagnostyczne przy 
analizach sygnałów EMG i EKG. 

 
7.4. Modelowanie traktu głosowego metodą liniowej predykcji 

 
Metoda liniowej predykcji zawdzięcza swoją popularność również m.in. 

możliwości modelowania traktu głosowego. Na rys. 7.3 przedstawiono 
uproszczony model wytwarzania mowy. Sygnał z generatora tonu krtaniowego 



Metoda liniowej predykcji  

 
 

 

73

lub generatora szumu (dla głosek bezdźwięcznych) po odpowiednim 
wzmocnieniu (G) przechodzi przez trakt głosowy, gdzie jest odpowiednio 
przekształcany. Trakt głosowy (czyli przestrzeń od krtani do ust) jest zmiennym 
w czasie filtrem mechanicznym, którego uproszczonym modelem może być 
układ połączonych ze sobą cylindrów o różnych przekrojach.  

 
Rys. 7.3. Schemat modelu wytwarzania mowy 

 
Fala dźwiękowa z generatora tonu lub szumu ulega odbiciom na granicy 

cylindrów o różnych przekrojach i interferuje z fala biegnącą. Wykazano, że 
model taki może być analizowany, jako filtr cyfrowy, przy czym współczynniki 
PARCOR są bezpośrednio związane ze współczynnikami odbicia a tym samym 
przekrojami sąsiadujących cylindrów. Zależność ta można przedstawić wzorem: 
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Ai, Ai+1 – są powierzchniami przekrojów sąsiadujących cylindrów, ki – 
współczynnikami PARCOR. Jak łatwo zauważyć przekroje takiego modelu 
uzyskuje się bezpośrednio z przebiegu sygnału dźwiękowego. Liczba 
modelowych sekcji jest równa rzędowi predykcji. Jakkolwiek modelowanie to 
jest uproszczone, może być bardzo pomocne przy analizie niektórych patologii 
mowy powstających  w obrębie traktu głosowego. Jak wykazały badania, 
modelowe przekroje odpowiadają rzeczywistym w stanach ustalonych np. przy 
artykulacji samogłosek. 

Na rys. 7.4 przedstawiono przekroje otrzymane przy wykorzystaniu 
współczynników PARCOR dla dwu różnych chwil czasowych podczas 
artykulacji samogłoski „a”. Rząd predykcji wynosił  15 a więc  na tyle sekcji 
podzielona została długość traktu głosowego 
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Rys. 7.4. Przekrój cylindrycznego modelu traktu głosowego podczas artykulacji 

głoski „a” 
 

7.5. Zadania  
 

Zadanie 7.5.1. 
Opracować program komputerowy do obliczania współczynników liniowej 
predykcji i uzyskiwania widm predykcyjnych. Program powinien oferować 
następujące możliwości:  
1) Pobierać dane z plików dźwiękowych i przestawiać je w formie 
oscylogramów dowolnie skalowalnych. 
2) Obliczać współczynniki PARCOR i liniowej predykcji przy opcjonalnie 
wybranym oknie czasowym i rzędzie predykcji. 
3) Zapisywać do plików tekstowych obliczone współczynniki. 
4) Przedstawiać spektrogram predykcyjny i widmo dwuwymiarowe w  
wybranym kursorem oknie  czasowym. 
5) Zapisywać do plików tekstowych obliczone wartości spektrogramu oraz 
zapisywać do plików obrazowych spektrogram, oscylogram i widma 
dwuwymiarowe. 

 
Zadanie 7.5.2. 
Opracować program komputerowy do modelowania traktu głosowego metodą 
liniowej predykcji. Program powinien oferować: 
1) Funkcje jak w zad 7.5.1 punkt 1 i 2. 
2) Przedstawienie modelu traktu głosowego w wybranym kursorem oknie 
czasowym i zapis obrazu do pliku. 
3) Odtwarzanie sygnału dźwiękowego z jednoczesnym przesuwaniem się 
kursora na obrazie oscylogramu i zmieniającym się obrazem traktu głosowego. 
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8.1. Podstawy filtrowania sygnałów. 
 

Filtry to układy, które przepuszczają sygnały z pewnego zakresu częstotliwości a 
tłumią w innym zakresie. Ze względu na charakterystykę częstotliwościową 
możemy je podzielić na:  

- górnoprzepustowe (dolnozaporowe) 
- dolnoprzepustowe (górnozaporowe) 
- pasmowoprzepustowe (pasmowozaporowe). 
Filtry są stosowane nie tylko do sygnałów, w których zmienna jest czas, 

filtruje się również np.: sygnały będące obrazami. Filtry dolnoprzepustowe 
ograniczają pasmo przenoszenia do niskich częstotliwości. Dla przykładu 
możemy odfiltrować sygnały składowe o częstotliwości większej niż 10000 Hz. 
W postaci analogowej filtry są stosowane do  ograniczenia pasma sygnału 
przetwarzanego na cyfrowy  tak, by nie posiadał on częstości wyższych od 
połowy częstości Nyquista. Są istotnymi składnikami przetwarzania sygnałów 
biomedycznych: EKG, EMG, EEG. Często ich zastosowanie wiąże się z 
koniecznością wyeliminowania szumów wysokoczęstotliwościowych lub 
składowej 50 Hz pochodzącej od przydźwięku sieci.  W przypadku obrazów, 
częstości niskie odpowiadają niewielkim, wysokie szybkim zmianom jasności, a 
więc filtrowanie dolnoprzepustowe jest równoznaczne z usuwaniem konturów, 
krawędzi a także takich zniekształceń jak zarysowania. Filtry górnoprzepustowe 
przepuszczają wysokie częstotliwości, a więc są stosowane do analizy 
przebiegów szybkozmiennych np.: głosek  trących i zwarto-trących.  W 
dziedzinie przestrzennej służą do wyeksponowania konturów i krawędzi. 
Szerokie zastosowania znajdują filtry pasmowe, których charakterystyki mogą 
być kształtowane tak, by służyły oddzieleniu pewnych częstotliwości  
charakterystycznych dla pewnych procesów od innych. W zasadzie filtry dolno- 
i górnoprzepustowe możemy również nazwać pasmowymi.  

 
8.2. Filtry analogowe 
 
Filtry analogowe są układami elektrycznymi. Najprostszy filtr 
dolnoprzepustowy składa się z opornika R i kondensatora C (rys. 8.1). 
Współczynnik przenoszenie takiego filtru k określany jest, jako stosunek 
napięcia wyjściowego Vout do napięcia wejściowego Vin lub zawady wyjściowej 
do wejściowej (wzór 8.1).  

 
Rys. 8.1. Schemat filtru analogowego dolnoprzepustowego 



Filtry cyfrowe 

 

 

ωC/1(R

ωC/1

Z

Z

V

V
k

2in

out

in

out

+
===

Jak widać ze wzoru 8.1 współczynnik przenoszenia maleje wraz z częstością 
ω=2πf (rys. 8.2). 

Rys. 8.2. Przykładowa charakterystyka filtru 
 

Prosty analogowy filtry górnoprzepustowy składa się opornika i kondensatora
Na wejściu tworzą one połączenie szeregowe, natomiast napięcie wyjściowe jest 
mierzone na końcach opornika (rys. 8.3). Współczynnik przenoszenia takiego 
filtru rośnie wraz ze wzrostem częstości (wzór 8.2 i rys. 8.4).

Rys. 8.3. Schemat prostego filtru górnoprzepustowego
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Rys. 8.4. Charakterystyka przykładowego filtru górnoprzepustowego
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Jak widać ze wzoru 8.1 współczynnik przenoszenia maleje wraz z częstością 

 
Rys. 8.2. Przykładowa charakterystyka filtru dolnoprzepustowego 

Prosty analogowy filtry górnoprzepustowy składa się opornika i kondensatora.  
tworzą one połączenie szeregowe, natomiast napięcie wyjściowe jest 

(rys. 8.3). Współczynnik przenoszenia takiego 
u rośnie wraz ze wzrostem częstości (wzór 8.2 i rys. 8.4). 

 
Rys. 8.3. Schemat prostego filtru górnoprzepustowego 
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Elektryczne proste filtry pasmowe oprócz elementów R i C zawierają 
indukcyjność L (rys. 8.5). 

Rys. 8.5. Schemat prostego filtru pasmowego
 
Charakterystyka tego układu została przedstawiona na rys. 8.6. Jej kształt zależy 
od wartości elementów R, L, C zgodnie z wzore

2 ωL(R

R
k

+

=

Rys. 8.6.Przykładowa charakterystyka
 
Częstotliwości graniczne (fgr):  górna dla filtru dolnoprzepustowego, dolna 
górnoprzepustowego, dolna i górna pasmowoprzepustowego są określone na 
podstawie stosunku sygnału na wyjściu do sygnału na wejściu:

)f(V

)f(V

grin

grout
=

Częstotliwość graniczna jest również definiowana jako taka, dla której poziom 
sygnału wejściowego spada o 3 dB w stosunku do wejściowego. Można to 
zapisać więc: 

f(V

f(V
log20L∆

grin

out
=

Oczywiście obie definicje są równoważne, co łatwo udowodnić  poprzez 
wstawienie wartości ze wzoru 8.4. 

1log20
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1
log20L∆ −==
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proste filtry pasmowe oprócz elementów R i C zawierają 

 
mat prostego filtru pasmowego 

Charakterystyka tego układu została przedstawiona na rys. 8.6. Jej kształt zależy 
od wartości elementów R, L, C zgodnie z wzorem  8.3. 
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ωC

1
ω −

                                        (8.3) 

 
.Przykładowa charakterystyka elektrycznego filtru pasmowego 

):  górna dla filtru dolnoprzepustowego, dolna – 
na pasmowoprzepustowego są określone na 

podstawie stosunku sygnału na wyjściu do sygnału na wejściu: 

2

1
=                                               (8.4) 

Częstotliwość graniczna jest również definiowana jako taka, dla której poziom 
nału wejściowego spada o 3 dB w stosunku do wejściowego. Można to 

dB3
)

)f

gr

gr
 −=                                    (8.5)      

Oczywiście obie definicje są równoważne, co łatwo udowodnić  poprzez 

c.b.d.o.    dB32log10 −=−  
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Częstość graniczna filtru dolnoprzepustowego przedstawionego na rys. 8.1 
możemy obliczyć podstawiając: 

 

2

1

1fπ4CR

1

1ωCR

1
k

2
gr

2222
gr

22
=

+
=

+
=                    (8.6) 

Po prostych przekształceniach  otrzymamy: 

RCπ2

1
fgr =                                                (8.7) 

Częstotliwość graniczna jest odwrotnie proporcjonalna do wartości oporu i 
pojemności. Można wykazać, że tą sama zależnością opisana jest częstość 
graniczna filtru górnoprzepustowego przedstawionego na rys.8.3.  
 
8.3. Dyskretne systemy liniowe niezmienne w czasie 

 
Sygnał, jak pamiętamy, opisuje zmiany jednego parametru przy zmianach 
innego (lub innych). System natomiast wytwarza sygnał wyjściowy w 
odpowiedzi na sygnał wejściowy. Może nim być analogowy filtr składający się z 
pojemności, oporności i indukcyjności,  a w przypadku sygnałów cyfrowych 
program komputerowy przetwarzający dyskretne sygnały wejściowe (x(n)) na 
wyjściowe (y(n)). Większość systemów jest liniowa i niezmienna w czasie (ang. 
Linear Time-Invariant - LTI), co oznacza, że spełnione są następujące warunki: 

{x1(n) → y1(n),   x2(n) → y2(n)}   ⇒  {a x1(n) +b x2(n)  →  a y1(n) +b y2(n)}  
x(n) → y(n)    ⇒  x(n-n0) → y(n-n0) 

Jeśli na wejściu systemu pojawi się liniowa kombinacja sygnałów to również  
otrzymamy liniową kombinację sygnałów  wyjściowych. Natomiast przesunięcie 
w czasie sygnału wejściowego spowoduje identyczną zmianę na wyjściu. 

Dyskretne systemy liniowe niezmienne w czasie przetwarzają sygnały z 
wykorzystaniem tzw. odpowiedzi impulsowej h(n). Jest to sygnał, jaki pojawi 
się na wyjściu systemu, jeśli zostanie on pobudzony dyskretnym impulsem 
jednostkowym (deltą Kroneckera) δ(n) (rys. 8.7): 





≠

=
=

0n dla     0

0n dla     1
(n)δ                                    (8.8) 

 
Rys. 8.7. Schemat blokowy układu LTI pobudzanego  impulsem 

jednostkowym 
 

Sygnał na wyjściu jest splotem sygnału wejściowego i odpowiedzi impulsowej 
systemu. Jeśli oznaczymy przez x(n) sygnał wejściowy, y(n) – wyjściowy a h(n) 
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odpowiedź impulsową systemu to możemy zapisać wzór: 

)()()()()( nhnxknhkxny ⊗=−= ∑
∞

∞−

                          (8.9) 

Transformata sygnału wyjściowego do dziedziny częstotliwości, jest, zgodnie z 
własnością przekształcenia Fouriera, równa iloczynowi transformat: sygnału 
wejściowego i odpowiedzi impulsowej systemu. Funkcję H(ω) nazywamy 
odpowiedzią częstotliwościową lub transmitancją sytemu: 

Y(ω)=X(ω)H(ω)                                        (8.10) 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8.8. Schemat  dyskretnego układu liniowego niezmiennego w czasie 
 
Odpowiedź impulsowa systemu powstałego poprzez połączenie równolegle 

układów LTI (rys. 8.9) jest równa sumie odpowiedzi impulsowych tych 
układów, co można zapisać wzorem: 

)n(h)n(h)n(h
21 +=                                       (8.11) 

 
Rys. 8.9. Równoległe połączenie układów dyskretnych LTI 

 
Transmitancja układu składającego się z połączonych równolegle systemów LTI 
jest również sumą pojedynczych transmitancji.  

Przy kaskadowym połączeniu (rys. 8.10) wynikowa odpowiedź jest splotem 
poszczególnych odpowiedzi impulsowych (wzór 8.12), natomiast transmitancja 
jest iloczynem transmitancji poszczególnych układów. 

 )n(h)n(h)n(h 21 ⊗=                                      (8.12) 

 
Rys. 8.10. Kaskadowe połączenie układów dyskretnych LTI. 

 
Układami LTI są filtry cyfrowe. Są to odpowiedniki filtrów analogowych, z 

tym że realizowane są w postaci procedur komputerowych.                                      
Filtry cyfrowe można podzielić ze względu na sposób projektowania i realizacji 
cyfrowej. Niektóre rodzaje zostaną opisane w dalszej części opracowania. 
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8.4. Filtry o średniej kroczącej 
 

Filtry z zastosowaniem średniej kroczącej są  najprostsze do realizacji. Są one 
stosowane głównie do usuwania szumu losowego. Działają na zasadzie 
uśrednienia pewnej liczby próbek wejściowych: 

∑
−

=

−=
1

0

)(
1

)(
M

j

jix
M

iy                                         (8.13) 

y(i) – próbka wyjściowa, x(i) –próbka wejściowa, M – liczba uśrednianych 
próbek. 

Dla przykładu w filtrze o M=5 wyjściową próbkę 60-tą możemy wyliczyć z 
zależności: 

5

)60()59()58()57()56(
)60(

xxxxx
y

++++
=  

Można też zastosować uśrednianie symetryczne: 

5

)62()61()60()59()58(
)60(

xxxxx
y

++++
=  

Odpowiedź impulsowa takiego filtru ma postać funkcji prostokątnej, która 
przyjmuje wartości 1/5 dla pięciu próbek i zera dla pozostałych 

 
Rys. 8.11. Redukcja szumu przy zastosowaniu filtru o średniej kroczącej przy 

M=5: a) impuls prostokątny zaszumiany szumem losowym, b) sygnał 
odszumiony, c) częstotliwościowa charakterystyka filtru 
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Rys. 8.12. Redukcja szumu w sygnale przedstawionym na rys. 8.11a przy użyciu 

filtru o średniej kroczącej o M=30: a) sygnał odszumiony,  b) charakterystyka 
częstotliwościowa filtru 

 
Odpowiedź impulsowa filtru o zasadzie średniej kroczącej jest prostokątem 

tak więc  transformata tej funkcji będzie wyrażona wzorem: 

)f/fπsin(M

)f/Mfπsin(
]f/f[H

p

p
p =                                         (8.14) 

W powyższym wzorze M jest liczbą uśrednianych próbek, f – częstotliwością 
bieżącą, fp – częstotliwością próbkowania.  
Jak widać na  rys. 8.11 i 8.12 wraz ze wzrostem M  charakterystyka filtru 
przesuwa się w stronę niskich częstości, przez co ma on zdolność do większej 
redukcji szumu, czemu towarzyszy niestety zniekształcenie sygnału 
użytecznego. Filtr ten może być realizowany przez rekursję. Procedura 
wyznaczania próbki wyjściowej jest następująca: 

1pq

2/)1M(p

]qi[x]pi[x]1i[y]i[y

+=

−=

−−++−=

 

Filtry o średniej kroczącej są często realizowane jako wielokrotne, w których 
sygnał wejściowy przechodzi przez system uśredniania kilkakrotnie. Przy dwóch 
krokach otrzymuje się filtr o odpowiedzi impulsowej w kształcie trójkąta, po 
czterech i więcej krokach krzywej gaussowskiej. 

 
8.5. Filtry okienkowane funkcją sinc 
 

Pojedynczy sygnał prostokątny można opisać matematycznie, jako: 
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Transformata Fouriera tego sygnału ma postać funkcji sinc. 
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ω ==                               (8.16) 

Zgodnie z własnością symetrii transformaty Fouriera sygnał, który jest opisany 
funkcją sinc w dziedzinie czasu będzie prostokątny w dziedzinie częstotliwości. 
Korzystając z tej zasady konstruuje się filtry, których odpowiedź impulsowa h(i) 
ma postać funkcji sinc. 
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)( =                                         (8.17) 

Fc jest stosunkiem częstotliwości granicznej filtru do częstotliwości 
próbkowania i dlatego zawiera się w zakresie od 0 do 0,5.  

Na rys. 8.13 przedstawiono odpowiedź impulsową filtru idealnego 
zaprojektowaną dla 100 próbek, natomiast na rys. 8.14 jego odpowiedź 
częstotliwościową, która charakteryzuje się graniczną wartością równą 0, 05 
częstości próbkowania. 

 
Rys. 8.13. Odpowiedź impulsowa idealnego filtru sinc o częstości granicznej 

równej 0,05 częstości próbkowania 
 

 
Rys. 8.14. Odpowiedź częstotliwościowa filtru z rys. 8.13 
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Dla porównania na rys. 8. 15 i 8.16 przedstawiono odpowiedzi filtru o 

częstości granicznej równej 0,1 częstości próbkowania. 
 

 
Rys. 8.15. Odpowiedź impulsowa filtru o częstości granicznej równej 0,1 

częstości próbkowania 

 
Rys. 8.16. Odpowiedź częstotliwościowa filtru z rys. 8.15 

 
Funkcja sinc opisująca idealny filtr rozciąga się od minus do plus 

nieskończoności. Tak idealnego filtru nie da się zrealizować w formie programu 
komputerowego, dlatego też należy wprowadzić pewne modyfikacje. Obcinamy 
przebieg do M+1 próbek, które wybrane są symetrycznie względem głównego 
listka (M powinno być liczbą parzystą) a pozostałe zerujemy. Następnie 
przesuwamy cały przebieg, tak by obejmował próbki od 0 do M (rys. 8.17) 
Powoduje to niestety widoczne zafalowania w charakterystyce 
częstotliwościowej, co widzimy na rys. 8.18. Aby je wyeliminować i polepszyć 
odpowiedź częstotliwościową filtru należy dodatkowo pomnożyć  ten przebieg 
przez  funkcję Blackmana: 

)/4cos(08,0)/2cos(5,042,0][ MiMiiw ππ +−=                 (8.18) 
Wynik przemnożonego przebiegu i odpowiedź częstotliwościowa 

uzyskanego filtru  przedstawiono na rys. 8.19 i 8.20. 
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Rys. 8.17. Odpowiedź impulsowa filtru z rys. 8.15 po modyfikacji 

 

 
Rys. 8.18. Odpowiedź częstotliwościowa filtru z rys. 8.17 

 

 
Rys. 8.19. Odpowiedź impulsowa filtru z rys. 8.16 po przemnożeniu przez 

funkcję Blackmana 
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Rys. 8.20. Odpowiedź częstotliwościowa filtru z rys. 8.19 

 
Projektowanie filtru typu sinc sprowadza się do następujących kroków: 

1) Wybór częstotliwości granicznej Fc (w granicach 0-0,5).  
2) Określenie długości odpowiedzi impulsowej M. Wielkość ta określa 

stromość charakterystyki częstotliwościowej 
M ≈ 4 / ∆F                                                 (8.19) 

∆F – przedział częstości mierzony od 1% do 99% spadku charakterystyki 
częstotliwościowej. 

3) Realizacja odpowiedzi impulsowej wg następującej formuły: 

)]/4cos(08,0)/2cos(5,042,0[
)2/(2

))2/(2sin(
][ MiMi

MiF

MiF
Lih

c

c ππ
π

π
+−

−

−
=   (8.20) 

Jak widać otrzymano filtr dolnoprzepustowy. Można go przekształcić w 
górnoprzepustowy stosując metodę inwersji widmowej, którą w programie 
komputerowym realizuje się na dwa sposoby 

 
Rys. 8.21. Ilustracja inwersji widmowej 
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Pierwszy sposób polega na tym, że przeprowadza się sygnał przez filtr 
dolnoprzepustowy, a następnie odejmuje sygnał odfiltrowany od oryginalnego. 
Drugi sposób polega na tym, że odejmuje się odpowiedź impulsową filtru 
dolnoprzepustowego od  delty Kroneckera. Postępowanie to jest zilustrowane na 
rys. 8.21. Odjęcie sygnału h(n) o charakterystyce dolnoprzepustowej od δ(n) o 
widmie o stałej wartości w całym zakresie częstości daje w wyniku pasmo 
górnoprzeprzepustowe.  Praktycznie  realizuje się to poprzez zmianę znaku 
wszystkich próbek odpowiedzi impulsowej filtru dolnoprzepustowego i dodania 
jedynki do próbki znajdującej się w środku symetrii. Przykład uzyskanej z filtru 
z rys. 8.19 odpowiedzi impulsowej i częstotliwościowej przedstawiają rys. 8.22 i 
8.23. 

 
Rys. 8.22. Odpowiedź impulsowa filtru  górnoprzepustowego otrzymanego 

droga inwersji widmowej z filtru z rys. 8.19 
 

 
Rys. 8.23. Odpowiedź częstotliwościowa filtru z rys. 8.22 

 
Konstruując filtry: górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy o przesuniętych 

względem siebie częstościach granicznych można tworzyć filtry pasmowe. Tym 

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

0 10 20 30 40 50

numer próbki

W
a
rt

o
ś
ć

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350

Częstotliwość / częstotliw ość próbkow ania

W
a

rt
o

ś
ć



88                                                                                                     Filtry cyfrowe  

 

 

sposobem można odfiltrować dla przykładu z sygnału EEG tzw. rytm alfa 
charakteryzujący stan odpoczynku o częstościach w granicach 7-12 Hz od rytmu 
beta, którego widmo zawiera się w granicach od 17 do 20 Hz.  

 
8.6. Filtry nierekursywne i rekursywne 
 
Bardzo dużymi możliwościami kształtowania charakterystyki 
częstotliwościowej cechują się filtry splotowe. Rozróżniamy dwa typy tych 
systemów: nierekursywne zwane filtrami o skończonej odpowiedzi impulsowej -
FIR  (ang.  Finite Impulse Response – FIR) lub SOI (skończona odpowiedź 
impulsowa) oraz rekursywne zwane też filtrami o nieskończonej odpowiedzi 
impulsowej – IIR (ang. Infinite Impulse Response – IIR) lub NOI (nieskończona 
odpowiedź impulsowa).  
 
8.6. 1. Transformata Z 

 
Przy projektowaniu filtrów cyfrowych o dowolnej charakterystyce 
częstotliwościowej jest stosowana tzw. transformata Z, którą definiujemy 
następującym wzorem: 

∑
=

−=
L

n

nznxzX
0

)()(                                    (8.21) 

Transformacja Z sprowadza się do fourierowskiej dla  

pffi
ez

/2π=                                                   (8.22) 
gdzie f częstość bieżąca a fp częstość próbkowania. 

Na uwagę zasługuje użyteczna przy projektowaniu filtrów własność tej 
transformaty, którą można zapisać wzorem: 

kzzXknX −=− )()(                                        (8.23) 
Korzystając z z-transformaty definiuje się funkcję przenoszenia (lub 

przepustowości) filtru,  jako: 

)(

)(
)(

zH

zY
zH =                                                                          (8.24) 

 
8.6.2. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej. 

 
W filtrach  splotowych nierekursywnych (FIR) dowolna próbka wyjściowa 

y(n) jest liniową kombinacją ważonych próbek wejściowych x(n): aktualnej  
oraz poprzednich. 

∑
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)()(
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j

j jnxany                                    (8.25) 

ai  - współczynniki wagowe, P – rząd filtru. 
Transmitancja takiego filtru może być opisana przy wykorzystaniu transformaty 
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Z i zgodnie z własnością 8.21 wyrazi się wzorem: 

j
1P

0j
jza)z(H −−

=
∑=                                              (8.26) 

Schemat filtru nierekursywnego trzeciego rzędu przedstawiony został na rys. 
8.24. Człon z-1 reprezentuje opóźnienie o jedną próbkę, blok trójkątny mnożenie 
przez odpowiedni współczynnik. 

 
Rys. 8.24. Schemat blokowy filtru cyfrowego trzeciego rzędu  

 
Po wstawieniu wzoru 8.22 do 8.26 otrzymamy wzór 8.27. Funkcja 

przenoszenia takiego filtru zależy od doboru współczynników wagowych aj, 
rzędu filtru P oraz stosunku częstotliwości bieżącej do częstotliwości 
próbkowania 

pf/fπ2i1P

0j
jea)f(H

−−

=
∑=                               (8.27) 

Projektowanie filtrów przy zadanej częstości granicznej sprowadza się do 
określenia współczynników aj. 

 
8.6.3. Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej 
 

Drugim rodzajem filtrów są filtry rekursywne, w których dowolna próbka 
wyjściowa jest wyliczana, jako ważona suma aktualnej i poprzednich próbek 
wejściowych oraz poprzednich próbek wyjściowych: 
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Funkcja transmitancji takiego filtru przyjmuje postać: 
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Rys.8.25. Schemat blokowy filtr rekursywnego trzeciego rzędu 

 
Funkcję przenoszenia takiego filtru można zapisać wzorem: 
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Rozpatrzmy prostą analogię pomiędzy filtrem analogowym i cyfrowym.  
Niech będzie dany prosty analogowy filtr dolnoprzepustowy przedstawiony na 
schemacie (rys. 8.26): 

 
Rys. 8.26. Analogowy filtr dolnoprzepustowy 

 
Jeśli przez Vwe i Vwy  oznaczymy potencjały w stosunku do masy na wejściu i 

na wyjściu to zgodnie z podstawowymi prawami fizyki można zapisać:  

dt

dV
C

R

VV wywywe =
−

                                    (8.31) 

Po spróbkowaniu sygnału na wejściu i wyjściu, (jeśli tp –okres próbkowania) 
otrzymamy: 
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Po przekształceniach otrzymamy filtr cyfrowy rekursywny: 
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p                    (8.33) 

)1()()( 10 −+= nybnxany                                (8.34) 

Współczynniki a0 i  b1 możemy wyznaczyć przy określeniu częstości 
granicznej, która dla zamieszczonego na rys. 8.26 filtru wyraża  się zależnością 
opisaną wzorem 8.7, z której obliczamy parametr RC: 

grfπ2

1
RC =                                         (8.35) 

 Po obliczeniu RC z powyższego wzoru otrzymamy współczynniki filtru 
cyfrowego. Projektowanie takiego filtru sprowadza się do obliczenia 
współczynników a0 i b1  na podstawie danej częstości próbkowania (fp=1/tp) oraz 
proponowanej częstości granicznej. Dla przykładu, jeśli częstość próbkowania 
wynosiłaby 44100 Hz, co oznacza, że okres próbkowania tp=23 µs, to filtr 
cyfrowy o częstości granicznej 1000 Hz można zrealizować wg formuły: 

)1n(y9,0)n(x1,0)n(y −+=                              (8.36) 
Otrzymany filtr jest bardzo prosty, co jest niewątpliwie zaletą i może być z 
powodzeniem stosowany jako wygładzający, nie ma jednak zbyt stromej 
charakterystyki częstotliwościowej. 
 
8.6.4. Projektowanie filtrów cyfrowych 
  
Generalnie projektowanie filtrów splotowych o dużym nachyleniu 
charakterystyki częstotliwościowej jest trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli 
dodatkowo filtr taki  ma być na tyle prosty, by mógł być zastosowany w czasie 
rzeczywistym. Intuicyjnym sposobem projektowania układów dyskretnych LTI 
jest  wyznaczanie „zer i biegunów” funkcji transmitancji opisanej wzorami 8.26 
i 8.29. Zera i bieguny są to te położenia na płaszczyźnie zespolonej zmiennej z, 
dla których funkcja transmitancji jest równa odpowiednio zero i nieskończoność. 
Metoda ta nie pozwala jednak na uzyskanie dobrej charakterystyki 
amplitudowo-częstotliwościowej. 

 Stosunkowo prosta metoda projektowania filtrów nierekursywnych 
wykorzystuje odwrotną transformację Fouriera  odpowiedzi częstotliwościowej. 
Jest to tzw metoda próbkowania w dziedzinie częstotliwości. Algorytm ten 
składa się z następujących kroków: 

1) zdefiniowanie charakterystyki częstotliwościowej projektowanego filtru; 
2) spróbkowanie zaprojektowanej charakterystyki częstotliwościowej przy 

zastosowaniu możliwie dużej liczby próbek; 
3) obliczenie odwrotnej transformaty Fouriera. 
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Otrzymujemy w wyniku liczny zbiór współczynników filtru. W celu 
sprawdzenia, czy otrzymany filtr dobrze odwzorowuje założoną charakterystykę  
przemnaża się ten zbiór przez funkcję okna i przeprowadza prostą transformację 
Fouriera. Można uzyskać w ten sposób dosyć dobry kształt charakterystyki 
częstotliwościowej. Wadą tego sposobu jest duża liczba współczynników filtru 
niezbędna do dobrego odwzorowania tej funkcji. Bardziej efektywną, lecz 
znacznie bardziej złożona jest implementacja Parksa-McClellana algorytmu 
Remeza.  

Projektowanie filtrów rekursywnych rozwiązywane jest metodami 
przybliżonymi. Jedną z nich jest wykorzystywanie układów analogowych. Taki 
sposób opisany został na prostym przykładzie w rozdziale 8.6.3. Metodyka ta 
jest realizowana następującymi krokami: 

1) zdefiniowanie charakterystyki częstotliwościowej; 
2) zaprojektowanie odpowiedniego filtru analogowego; 
3) wyznaczenie odpowiedzi impulsowej filtru analogowego; 
4) próbkowanie odpowiedzi impulsowej filtru analogowego. 

Wartości próbek uzyskane w punkcie 4 sa współczynnikami  projektowanego 
filtru cyfrowego. 
 
8.7. Zastosowanie FFT do filtrowania sygnałów 

 
Filtrowanie sygnałów metodą FFT polega na ich przetworzeniu do dziedziny 

częstotliwości a następnie przemnożeniu przez  odpowiedź częstotliwościową, 
czyli charakterystykę potrzebnego filtru H(k). Jeśli na wyjściu chcemy uzyskać 
przefiltrowany sygnał należy dokonać odwrotnego przekształcenia Fouriera.  
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Rex(k) oraz Imx(k) oznaczają odpowiednie składowe: rzeczywistą i urojoną 
widma sygnału.  
Tym sposobem jest możliwe tworzenie dowolnych filtrów bez znajomości ich 
odpowiedzi impulsowej. Zastosowanie tej metody jest szczególnie uzasadnione, 
gdy chcemy przetwarzać sygnały szeregiem filtrów o różnych kształtach 
charakterystyk częstotliwościowych, np.: filtrów słuchowych. Dla przykładu 
projektując filtr o charakterystyce prostokątnej zastosować należy funkcję H(k) 
określona wzorem 8.38.  
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                                   (8.38) 

Prążki częstotliwościowe kd i kg odpowiadają dolnemu i górnemu ograniczeniu 
częstotliwości. Na rys. 8.27 przedstawiono wynik filtrowania dolno- i 
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górnoprzepustowego szumu o rozkładzie normalnym  
 

 
Rys. 8.27. Filtrowanie szumu przy zastosowaniu metody FFT. Na górze 

przebieg czasowy, następnie widmo szumu nie filtrowanego oraz wynikowe 
widma uzyskane przez zastosowanie filtracji dolno- i górnoprzepustowej 

 
Oczywiście należy brać pod uwagę niedokładność przekształcenia FFT i 
odpowiednio dobrać szerokość okno czasowego.  
 
8.8. Zadania  
 
Zadanie 8.8 1. 
Opracować aplikację do filtrowania sygnałów biomedycznych zapisanych w 
plikach wave i tekstowych przy wykorzystaniu filtrów o zasadzie średniej 
kroczącej. Program powinien zapewniać następujące możliwości: 

1) Odczyt pliku i przedstawienie go w postaci skalowalnego oscylogramu 
2) Wybór liczby uśrednianych próbek  
3) Przedstawienie oscylogramu przefiltrowanego sygnału 
4) Przedstawienie charakterystyki częstotliwościowej  użytego filtru 
5) Odsłuchanie plików dźwiękowych bez filtru i po zastosowaniu filtru. 

 
Zadanie 8.8.2.  
Zaprojektować i zaimplementować filtry typu sinc: dolnoprzepustowe i 
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górnoprzepustowe (wybierane opcjonalnie) w zastosowaniu do sygnałów 
zapisanych w plikach wave i tekstowych. Program powinien zawierać opcje z 
zadania 8.8. 1 punkt 1, 3,4, 5 oraz możliwość wyboru częstości granicznej. 
 
Zadanie 8.8.3. 
Opracować aplikację do projektowania filtrów nierekursywnych metodą 
próbkowania w dziedzinie częstotliwości. Program powinien zapewniać 
możliwości wymienione w zadaniu 8.8.1 punkt 1, 3, 5. Ponadto posiadać 
okienka pozwalające na wybór zakresu częstotliwości filtru oraz kształtu i 
przedstawienie graficzne projektowanej charakterystyki częstotliwościowej a 
także opcję wyboru  liczby próbek  pobieranych z charakterystyki 
częstotliwościowej. Dla porównania otrzymanego filtru z  projektowanym 
należy przedstawić w dodatkowym oknie rzeczywistą charakterystykę 
częstotliwościową uzyskaną metodą odwrotnej transformacji Fouriera.  
 
Zadanie 8.8. 4. 
Opracować aplikację do filtrowania sygnałów zapisanych w plikach wave i 
tekstowych  metodą FFT. Program powinien zapewniać możliwości wymienione 
zadaniu 8.8.1  (punkty 1, 3, 4, 5) ponadto możliwość wyboru zakresu i kształtu 
charakterystyki częstotliwościowej oraz opcjonalny wybór szerokości i rodzaju 
okna czasowego przy transformacji FFT.  
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9.1. Ciągła transformacja falkowa 
 

Transformacja falkowa (ang. Wavelet Transform) polega na reprezentacji 
sygnału w postaci pojedynczych krótkich przebiegów czasowych zwanych 
falkami (czyli małymi falami). Jest ona stosowana coraz częściej do analizy 
sygnałów nieokresowych, szumowych nieciągłych i tym podobnych. Falki 
analizujące są tworzone przez przeskalowanie podstawowego przebiegu 
zwanego falką macierzystą lub prototypową (ang. mother wavelet). Ogólnie 
można  analizującą falkę  przedstawić w postaci następującego wzoru: 








 −
=
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bt
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a
tg ba

1
)(,                                      (9.1) 

W powyższym wzorze ga,.b(t) jest  falką analizującą, g(t) - funkcją 
macierzystą, a – współczynnikiem  rozszerzenia, b - parametrem przesunięcia 
czasowego.  

Ciągła transformata falkowa (ang. Continuous Wavelet Transform -CWT) 
jest zdefiniowana następującym wzorem:  
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Dla sygnałów cyfrowych wzór  9.2a przyjmuje postać: 
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Nazwa ciągła transformata falkowa oznacza, że współczynniki a i b mogą 
być dobierane w sposób dowolny z ciągłego zbioru liczb.    

Co oznacza przeskalowanie sygnału w skali czasu? Jeśli współczynnik a jest 
mniejszy od 1 sygnał jest ściśnięty. Wyobraźmy sobie impuls prostokątny 
trwający jedną sekundę:  
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Przeskalujmy go przyjmując a=1/2: 
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Otrzymany impuls jest dwa razy krótszy. Jeśli współczynnik a jest większy 
od 1 sygnał jest rozciągnięty. W praktycznych realizacjach aplikacji 
komputerowych operujących na sygnale cyfrowym najprościej jest realizować 
ściskanie w skali czasu, oznacza to bowiem decymację. Jeśli dla przykładu 
współczynnik a=1/2, pobieramy co drugą próbkę , a=1/3 co trzecią itd. Ogólnie 
możemy zapisać, że a=1/d, gdzie d jest współczynnikiem decymacji. Jest to 
często mylące, gdyż w niektórych opracowaniach jest on podawany zamiast 
współczynnika a.  
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Co stanie się z częstością sygnału ściśniętego w skali czasu? Weźmy dla 
przykładu sygnał kosinusoidalny o częstości 100 Hz. Można go przedstawić 
wzorem: tAtx 1002cos)( π= . Po dwukrotnym ściśnięciu (a=1/2) otrzymamy 
sygnał x(t)= Acos2π100·2t = Acos2π200t , czyli sygnał o częstotliwości 200 Hz. 

 Przeanalizujmy transformatę Fouriera falki analizującej. Jeżeli przez G(ω) 
oznaczymy transformatę Fouriera funkcji g(t) to, jak wynika z własności tego 
przekształcenia, rozciągnięciu jej w skali czasu  odpowiada ściśnięcie w skali 
częstotliwości, co oznacza, że jej widmo zwęża się i przesuwa się w stronę 
niskich częstości.  

)( a     )/( ωaGatg ⋅⇔                                   (9.3) 
Przesunięcie w skali czasu powoduje natomiast przesunięcie w fazie bez 

zmiany widma sygnału oryginalnego. 
b-ie )G(    )( ωω⇔− btg                                    (9.4) 

Tak więc transformata Fouriera funkcji analizującej opisanej wzorem 9.1 
będzie przesunięta w czasie o b i przeskalowana w skali częstotliwości. 

bi

ba eaGtg ωω −⋅⋅⇔ )(a     )(,                              (9.5) 

Poprzez zmianę parametru a wybieramy więc zakres analizowanych 
częstości natomiast zmieniając parametr b przesuwamy falkę w skali czasu. 
Uzyskany tym sposobem obraz może być przedstawiony podobnie jak 
spektrogram fourierowski. Charakteryzuje się on  tym, że zarówno rozdzielczość 
częstotliwościowa jak i czasowa jest zmienna: dla częstości niskich okno 
czasowe jest duże a częstotliwościowe małe i odwrotnie. Dobór falki matki oraz 
układ skal pozwala na dopasowanie parametrów analizy do charakteru  
przebiegu. Jest to celowe w przypadku analizy sygnałów mowy składającego się 
z przebiegów wolnozmiennych w czasie, których widmo zawiera się w zakresie 
niskich częstotliwości, np.:  samogłosek czy spółgłosek  nosowych oraz 
szybkozmiennych i wysokoczęstotliwościowych, np.: spółgłosek zwartych.  

 
9.1.1. Falki macierzyste 

 
Falką macierzystą może być fala Morleta w postaci zespolonej, którą możemy 
zdefiniować:   

tfit ceetg
πσ

π
σ 22/2

2
)( −=                                    (9.6) 

Można zmodyfikować ją do postaci rzeczywistej: 

tfetg c

t π
π

σ σ 2cos
2

)( 2/2−=                                   (9.7) 

Współczynnik σ decyduje o szerokości  charakterystyki częstotliwościowej. 
natomiast fc jest częstotliwością środkową falki. Na podstawie przedstawionych 
wzorów można dowolnie zaprojektować falkę macierzystą. Jest tylko 
wymagane,  by była ona równa zero poza pojedynczym skończonym 
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przedziałem, nie posiadała składowej stałej, czyli by jej wartość średnia była 
równa 0 oraz by jej całkowita energia była równa 1. 

Poniżej przedstawiono przykład tworzenia falki matki w przedziale 
złożonym ze 100 próbek. Funkcja Gaussa została wygenerowana na podstawie 
formuły: 

2
2

2

1 )( 
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Szerokość falki jest więc określona stosunkiem jej częstotliwości środkowej 

do częstotliwości próbkowania.  
 

 
Rys. 9.1. Krzywa Gaussa  utworzona dla 100 próbek wg wzoru 9.8 

 

 
Rys. 9.2. Sygnał kosinusoidalny o częstotliwości równej 0,1 częstotliwości 

próbkowania 
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Rys. 9.3. Falka macierzysta powstała przez pomnożenie sygnałów 

przedstawionych na rysunkach 9.1 i 9.2 
 

Sygnał kosinusoidalny  utworzono wg zależności: 
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Jak widać na rysunku 9.2  częstotliwość tego sygnału stanowi 0,1 
częstotliwości próbkowania. Po pomnożeniu tych dwu sygnałów otrzymujemy 
falkę macierzystą: 
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Rys.  9.4. Falka analizująca po ściśnięciu falki macierzystej z rys.9.3. (a=0,5) 
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Została ona przedstawiona na rysunku 9.3. Jej częstość środkowa jest 
oczywiście równa 0,1 częstości próbkowania. 

Po przeskalowaniu uzyskujemy zbiór falek analizujących. Jeśli a<1 falka 
jest ściśnięta, czyli ma większą częstotliwość środkową  przy a>1 rozciągnięta 
czyli jej częstotliwość środkowa jest mniejsza (rysunki 9.4 i 9.5).  

 

 
Rys.  9.5. Falka analizująca po rozciągnięciu  falki macierzystej z rys.9.3 

(a=2) 
9.1.2. Spektrogramy falkowe 

 
Przy zastosowaniu falki Morleta istnieje możliwość dowolnej modyfikacji 
zarówno szerokości falki jak i jej częstości środkowej fc. Częstotliwości 
środkowe falek analizujących są równe ilorazowi fc/a. Dzięki temu wynik 
analizy można przedstawić w postaci spektrogramu podobnego do 
fourierowskiego. Na rysunkach 9.6-9.9 przedstawiono oscylogram, spektrogram 
fourierowski, spektrogram falkowy oraz dwuwymiarowe widma fourierowskie i 
falkowe w oknie zaznaczonym kursorem na rysunkach 9.6-9.8. Sygnał 
dźwiękowy był spróbkowany z częstością  22050 Hz.  

 

 
 

Rys. 9.6. Oscylogram niepłynnej wypowiedzi „sssakwa” 
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Rys. 9.7. Spektrogram wypowiedzi „sssakwa” uzyskany metodą FFT z 
oknem Hanna o szerokości 1024 próbek 

 

 
 

Rys. 9.8. Widmo falkowe wypowiedzi „sssakwa” uzyskane przy 
wykorzystaniu falki Moleta o częstotliwości środkowej 20 Hz jako macierzystej 

 

 
 
Rys. 9.9 Widma dwuwymiarowe (niżej Fouriera wyższe – falkowe)  w 

zaznaczonym kursorem na rys. 9.6-9.8  oknie czasowym 
 
Widmo fourierowskie uzyskano przy zastosowaniu okna Hanna o szerokości 

1024 z przesunięciem 512 próbek. Rozdzielczość czasowa wynosiła, więc, 46,4 
ms a częstotliwościowa 21,5 Hz. Widmo falkowe uzyskano przy tak dobranych 
skalach, by częstotliwości środkowe falek analizujących zmieniały się co 10 Hz. 
Widmo falkowe jest bardziej dokładne i pozwala na lepsze wyróżnienie 
patologicznego fragmentu mowy. 

Inny przykład ciągłej transformacji falkowej a mianowicie: sygnału 
elektromiograficznego przedstawiono na rys. 9.10.  
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Rys.9.10. Porównanie widm fourierowskich i falkowych sygnału EMG 

zarejestrowanego podczas skurczu mięśnia dwugłowego ramienia (bicepsu). 
Kolejno od góry: oscylogram, spektrogram fourierowski, dwuwymiarowe 

widma fourierowskie i falkowe w zaznaczonym kursorem  momencie czasowym 
(gruba linia odpowiada widmu falkowemu); u dołu rysunku spektrogram 

falkowy 
 
Wybrano  falkę matkę będącą iloczynem funkcji gaussowskiej i sygnału 

kosinusoidalnego  o częstotliwości środkowej 1 Hz i czasie trwania 1 sek. Tak 
więc częstotliwość środkowa widma funkcji analizującej fc= a [Hz] a jej czas 
trwania 1/a [s]. Bazę funkcji analizujących można odpowiednio dostosować do 
analizowanego sygnału wybierając  wartości współczynników skalowania (rys. 
9.11). Dla tego samego układu skal na rys. 9.12 przedstawiono spektrogram 
sygnału EKG normalnego rytmu zatokowego. 
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Rys. 9.11. Zastosowana w wyznaczaniu widma falkowego przedstawionego na 

rys. 9.10 baza funkcji analizujących 
 

 
Rys. 9.12. Spektrogram falkowy przedstawiający sygnał EKG normalnego 

rytmu zatokowego  (u góry oscylogram) 
 
Stopień szarości na rys. 9.8 i 9.10, 9.12 jest wprost proporcjonalny do 

unormowanego kwadratu  wartości CWT. Normalizacja może być 
przeprowadzona poprzez porównanie z wartością maksymalną. Wtedy wartości 
są przedstawiane w zakresie do 1 lub 100 % lub w skali logarytmicznej w dB wg 
wzoru: 
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log10                                     (9.11) 

Dmax - maksymalna wartość kwadratu współczynnika falkowego. Składnik 
LDynamika  sprawia, że wartości poziomów są dodatnie. Jego zmiana pozwala na 
wyeliminowanie wizualizacji zakłóceń szumowych na spektrogramie. Sygnały 
biomedyczne zawierają zawsze pewien dodatek szumu, który znacznie ogranicza 
dynamikę sygnału użytecznego.  
 
9.2. Dyskretna transformcja falkowa 

 
Funkcja falkowa przedstawiona wzorem 9.1 charakteryzuje się ciągłymi 
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wartościami  skali „a” i przesunięcia „b”. Stwarza to wprawdzie bardzo wiele 
możliwości dostosowania tych parametrów do problemu związanego z analizą 
konkretnych sygnałów. Dla wielu zagadnień jest to jednak procedura zbyt 
czasochłonna obliczeniowo i nadmiarowa.  W związku z tym została 
wprowadzona tzw. dyskretna transformacja falkowa (ang. Discrete Wavelet 
Transform – DWT), w której parametry „a” i „b” zostały zdyskretyzowane. 
Powszechna stała się dyskretyzacja, w której:  

m

m

kb

a

2

2

⋅=

=
                                                     (9.12) 

Podstawiając te wartości do wzoru 9.1 otrzymamy wzór na dyskretną 
falkową funkcją analizująca postaci: 
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lub w zwartej formie : 

( )ktgtg mm

km −= −− 22)( 2/
,                                  (9.14) 

Jest ona zależna od dwóch parametrów: m i k, które są liczbami naturalnymi. 
Otrzymana siatka falek analizujących  jest binarna, współczynniki skal są 
potęgami liczby 2. Te falki powinny być ortonormalne, a więc ortogonalne z 
energią unormowaną do jedynki.  

 
Rys. 9.13. Falkowa dekompozycja czasowo- częstotliwościowa 

 
Charakterystyczne dla dyskretnej transformacji falkowej jest posiadanie 

stałej podstawowej komórki czasowo-częstotliwościowej czyli tzw. atomu 
czasowo-częstotliwościowego (ang. Time Frequency -TF). Zauważmy, że 
zwiększenie współczynnika m o 1 powoduje dwukrotne skrócenie falki i 
dwukrotne rozszerzenie jej widma, natomiast pole atomu TF pozostaje stałe (rys. 
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9.13). Dyskretna transformata falkowa   może być zapisana wzorem: 

∫
∞

∞−

= dttgnxkmDWT km )()(),( ,                                 (9.15) 

Wykorzystując bazę falek ortonormalnych można zrekonstruować sygnał 
oryginalny stosując odwrotną dyskretną transformatę falkową: 

∑∑ ⋅=
k

km
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tgkmDWTtx )(),()( ,                             (9.16) 

9.2.1.  Algorytm DWT 
 

Zgodnie z teorią analizy wielorozdzielczej sygnały mogą być aproksymowane z 
różną dokładnością przy pomocy różnej liczby funkcji bazowych  Na m-tym 
poziomie aproksymacji sygnał może być przedstawiony  jako suma 
poprzesuwanych funkcji skalujących φ(t) pomnożonych przez odpowiednie 
współczynniki aproksymacji  Am.n. Sygnał x(t) może być przybliżony za pomocą 
wzajemnie ortogonalnych funkcji bazowych:  falek g(t) i funkcji skalujących 
φ(t):     
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Współczynniki Am0,.n  reprezentują aproksymację sygnału na poziomie m0. 
natomiast Dm,.n  stanowią tzw. detale (szczegóły). Z równania 9.17 łatwo 
wywnioskować, że aproksymacja sygnału na poziomie niższym jest sumą 
aproksymacji i detalu na poziomie wyższym.  Można wyprowadzić zależności 
pomiędzy współczynnikami  aproksymacji  i detalu na kolejnych poziomach 
(wyprowadzenie zostało pominięte w celu uproszczenia opisu): 
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Z równań 9.18 i 9.19 wynika. że współczynniki aproksymacji i detalu 
poziomu wyższego otrzymuje się poprzez filtrację współczynników 
aproksymacji z poziomu niższego i decymację czyli usunięcie co drugiej próbki 
(jest to uwidocznione w członie 2n w powyższych wzorach). Współczynniki lk 
(ang. low) określają filtr dolnoprzepustowy, natomiast hk  (ang. high) 
górnoprzepustowy. Współczynniki filtru górnoprzepustowego można obliczyć 
korzystając z zasady inwersji widmowej, którą  dla liczby współczynników Nk 
można zapisać wzorem: 

kN

k

k k
lh −−−= 1)1(                                          (9.20) 
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Schemat filtrowania współczynników aproksymacji  i tworzenia 
współczynników aproksymacji i detalu w kolejnych skalach (analiza) 
przedstawia  rys. 9.14 a.  

 
Rys. 9.14a. Schemat filtrowania współczynników aproksymacji w celu 

uzyskania aproksymacji i detalu dla skal wyższych – analiza 
Na rys. 9.14b przedstawiono operację syntezy, czyli otrzymywania 
współczynników aproksymacji dla poziomów niższych. W procesie analizy po 
przefiltrowaniu wartości aproksymacji poziomu wyższego uzyskujemy 
współczynniki aproksymacji i detalu, które następnie są decymowane, czyli 
wybierany jest co drugi współczynnik. W procesie syntezy wstawione są 
wartości zerowe w co drugiej próbce (interpolacja) aproksymacji i detalu,  a 
następnie tak otrzymane  przebiegi odpowiednio filtrowane i składane, w 
wyniku czego uzyskujemy współczynnik aproksymacji niższego rzędu. 
Procedura powtarza się do skali zerowej. Otrzymane w wyniku aproksymacje są 
próbkami sygnału zrekonstruowanego. Jak widać zarówno dekompozycja, jak  
rekonstrukcja sygnału jest wielopoziomowa. falki i funkcji skalującej.  

 
Rys. 9.14b. Schemat filtrowania współczynników aproksymacji i detalu i 

otrzymywania wartości aproksymacji dla skal niższych  - synteza 
Na rys. 9.15 przedstawiony został schemat analizy sygnału. Na poziomie 
zerowym (m=0) aproksymacja jest równa sygnałowi. Na poziomie m=1 sygnał 
rozkłada się na aproksymację i detal. Następnie aproksymacja jest filtrowana do 
poziomu m=2 i znowu dzieli się na aproksymację i detal.  Stosując procedurę 
syntezy, schematycznie przedstawioną na rys. 9.14b  można wygenerować 
kształty podstawowej 
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Rys. 9.15. Wielopoziomowa dekompozycja sygnału 
W literaturze używane są następujące określenia  algorytmów dyskretnej 

transformacji falkowej: szybka transformacja falkowa (ang. fast wavelet 
transform), dyskretna transformacja falkowa (ang. discrete wavelet transform), 
algorytm dekompozycji/rekonstrukcji (ang. decomposition/reconstruction 
algorithm), algorytm piramidowy (ang. pyramid algorithm), algorytm drzewiasty 
(ang. tree algorithm) i inne.  

Algorytm dekompozycji DWT sygnału składa się z następujących kroków: 
1. Wstawienie wartości sygnału jako współczynników aproksymacji na 

poziomie zerowym. 
2. Obliczenie współczynników aproksymacji poprzez wymnożenie przez 

współczynniki filtru dolnoprzepustowego lk podane w tabeli i zsumowanie (wzór 
9.18) 

3. Obliczenie współczynników detalu  poprzez wymnożenie przez 
współczynniki filtru górnoprzepustowego hk  obliczone wg zależności 9.20 i 
zsumowanie (wzór 9.19).  

4. Normalizacja wynikowych wartości  (dzielenie przez 2 ). 
5. Pominięcie co drugiej wartości obliczonych współczynników. 
6. Jeśli liczba współczynników aproksymacji  jest większa od jedynki 

powtarzane są operacje od punktu 2.  
7. Normalizacja otrzymanych wartości. 
8. Konstrukcja skalogramu lub spektrogramu falkowego. 
Algorytm rekonstrukcji sygnału (syntezy) składa się z następujących kroków: 
1. Ustawienie współczynników aproksymacji i detalu wg malejącej skali. 
2. Interpolacja współczynników  poprzez wstawienie 0 w co drugiej próbce. 
3. Przemnożenie współczynników aproksymacji przez współczynniki lk  w 

porządku odwrotnym (lk, lk-1, ...l0)) a  detalu przez współczynniki hk  również w 
porządku odwrotnym. 

4. Normalizacja (dzielenie przez 2 ) i dodanie uzyskanych wartości. 
5. Dopóki skala większa od 0 powtarzanie operacji od punktu 2. 
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9.2.2. Podstawowe falki dyskretne 
 
Najprostszą falką jest falka Haara. Przyjmuje ona wartości 1 oraz -1 
odpowiednio w przedziałach  0 ≤ t ≤ ½,  1/2 ≤ t ≤ 1 oraz zero dla pozostałych t. 
Charakteryzują ją tylko dwa współczynniki  l0 i l1, przy czym oba są równe 1. 
Zgodnie ze wzorem 9.20 h0=1, h1=-1. Jako przykładowy niech będzie dany 
sygnał dyskretny składający się z próbek o wartościach x0, x1, x2, x3. Są to 
zgodnie ze wcześniejszymi rozważaniami wartości współczynników 
aproksymacji na poziomie m=0, czyli A0,0 = x0, A0,1 = x1, A0,2 =x2, A0.,3= x3. Po 
pierwszej iteracji (m=1)  otrzymujemy zgodnie ze wzorami 9.18 i 9.19: 
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Z aproksymacji  na poziomie m=1 otrzymujemy aproksymację na poziomie 
m=2, tak więc po drugiej iteracji otrzymamy współczynnik A2,0, który jest 
składnikiem stałym sygnału oraz trzy współczynniki falkowe D2,0, D1,0, D1,1  
(równania 9.22 i rys. 9.16): 
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Rys. 9.16. Dekompozycja falkowa Haara 

 
Odwrotna transformata falkowa, czyli rekonstrukcja sygnału jest bardzo 

prosta i można zapisać ją następującymi wzorami: 
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Na poziomie m=0 aproksymacje są równe sygnałowi, otrzymujemy więc, ze 
wzoru 9.24 wartości próbek sygnału z dwu etapów rekonstrukcji falkowej.  
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W pierwszym etapie:  

[ ] [ ]0,20,21,10,20,20,1
2

1
A                    

2

1
DADAA −=+=          (9.24) 

W drugim etapie otrzymujemy wartości próbek: 
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Tabela 9.1. Współczynniki falkowe (lk) Daubeschies D2 – D20 
D2 

(Haar) 
1; 1  

D4 0,6830127;      1,1830127;     0,3169873;      -0,1830127 
D6 0,47046721; 1,14111692; 0,65036500; -0,19093442;  

-0,12083221; 0,04981750 
D8 0,32580343; 1,01094572; 0,89220014; -0,03957503;  

-0,26450717; 0,04361630;    0,04650360;   -0,01498699 
D10 0,22641898;    0,85394354;    1,02432694;      0,19576696;   

 -034265671; -0,04560113; 0,10970265;   -0,00882680;    
-0,01779187;    4,71742793e-3    

D12 0,15774243;   0,69950381;   1,06226376;    0,44583132;    
 -0,319988660; -0,18351806;   0,13788809;   0,03892321;   
-0,04466375; 7,83251152e-4;  6,75606236e-3; -1,52353381e-3 

D14 0,11009943; 0,56079128; 1,03114849; 0,66437248;  
-020351382; -0,31683501; 0,10084647;  0,114000345;  
-0,05378245; -0,02343994; 0,011774979;  6,07514995e-4;   
-2,54790472e-3; 5,00226853e-4 

D16  0,07695562;     0,44246725;   0,95548615;   0,82781653;     
0,02238574;  -0,401658863;     6,681194092e-4;  0,18207636;      

-0,02456390;-0,06235021; 0,01977216; 0,01236884;  
-6,88771926e-3; -5,54004549e-4; 9,55229711e-4;  
-1,66137261e-4 

D18 0,05385035;     0,34483430;     0,855344906;     0,92954571; 
0,18836955; -0,41475176; -0,13695355; 0,21006834; 0,04345268; 
-009564726; 3,54892813e-4; 0,03163417; -6,67962023e-3; 

6,05596058e-3; 2,61296728e-3; 3,25814671e-4; -3,56329759e-
4; -5,564551e-5 

D20 0,03771716;  0,26612218;      0,74557507;     0,97362811;   
0,39763774; -0,35333620; -0,27710988;    0,18012745;       
0,13160299; -0,10096657; -0,04165925;   0,04696981;    
5,1004369e-3;  -0,01517900;  1,97332536e-3;    2,81768659e-3;   

-9,69947840e-4;    1,64709006e-4; 1,32354367e-4;    
-1,875841e-5 
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Prosta falka Haara nie ma praktycznego zastosowania, posłużyła jednak do 
konstrukcji rodziny falek dyskretnych nazwanych od nazwiska jej autorki 
falkami Daubeschies. Falki te są bardzo często stosowane w analizie sygnałów.  
W tabeli   9.1  zamieszczono współczynniki rodziny falek Daubeschies (rys. 
9.17 wybrane falki podstawowe). 

 

 
Rys. 9.17. Wybrane podstawowe falki Daubeschies 

 
Falki Daubeschies. jak widać na rys. 9.17, są asymetryczne. Daubeschies 
zaproponowała modyfikację tych falek. Są one znane pod nazwą Symmlets. Inna 
rodzina falek zdefiniowana przez tą samą badaczkę nosi nazwę  Coilflet. 
Zainteresowani tymi falkami znajdą ich opis w literaturze wymienionej w 
bibliografii. 
 
9.2.3. Skalogramy i spektrogramy DWT 

 
Wyniki analizy DWT przedstawiane są w postaci skalogramu (podobnego 

do spektrogramu), gdzie na osi poziomej jest współczynnik przesunięcia falki 
(lub czas) na osi pionowej skala, natomiast kolor (lub poziom szarości) oznacza 
unormowany kwadrat współczynnika falkowego. Na rys. 9.18 przedstawiono 
przykładowy skalogram sygnału o narastającej w czasie częstości, uzyskany 
przy zastosowaniu falki D6. Skala 1:1 odpowiada współczynnikowi skali o m=0, 
czyli a=20 =1, i kolejno  2:1 m=1 czyli a=21 =2 itd.  

  
Rys. 9.18. Skalogram falkowy (wykorzystujący falkę D6) sygnału o częstości 

narastającej w czasie od 20 do 20000 Hz 
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Skalogram nie daje bezpośredniej informacji o strukturze częstościowej sygnału, 
dlatego w wielu aplikacjach konieczne jest przyporządkowanie częstości 
odpowiednim współczynnikom skali. Jeśli falka podstawowa ma częstość 
środkową fc to częstość fa odpowiadająca  współczynnikowi skali może być 
obliczona jako iloraz fc/a. Częstość środkowa falki może być wyznaczona po 
wygenerowaniu jej podstawowego kształtu i przeprowadzeniu analizy 
fourierowskiej otrzymanego przebiegu. Na rys. 9.19 przedstawiono spektrogram 
falkowy sygnału EKG rytmu zatokowego normalnego wykonany przy 
wykorzystaniu falki D6 (spektrogram tego samego sygnału sporządzony przy 
wykorzystaniu falki Morleta został przedstawiony na rys. 9.12). 

 

 
Rys. 9.19. Spektrogram falkowy sygnału EKG rytmu zatokowego normalnego 

 
9.3. Dwuwymiarowa transformata falkowa 
 
Dekompozycja obrazów dwuwymiarowych składa się z następujących operacji. 
W pierwszym etapie dokonuje się splotu wierszy ze zdefiniowanymi w 
poprzednich rozdziałach filtrami  dolno i górnoprzepustowymi  i następnie 
usuwa się co drugą kolumnę. Następnie uzyskany wynik jest filtrowany wzdłuż 
kolumn i usuwamy co drugi wiersz. Operacje powtarza się do uzyskania 
pożądanej dekompozycji. Na rys. 9.20 przedstawiony został schemat algorytmu 
jednopoziomowej dekompozycji obrazu. Macierz obrazu źródłowego traktujemy 
jako zerową aproksymację, którą następnie filtrujemy wzdłuż kolejnych wierszy 
i usuwamy co drugą kolumnę. Tak uzyskany obraz filtrujemy wzdłuż kolejnych 
kolumn i usuwamy co drugi wiersz. Otrzymany obraz wynikowy składa się z 
czterech części  (rys. 9.21) zawierających aproksymację A1 oraz detale: poziomy 
D1h (ang.  horizontal), pionowy D1v (ang. vertical) i diagonalny D1d. 
Rekonstrukcję obrazu rozpoczynamy od wstawienia do każdej składowej 
reprezentacji (A1, D1h,  D1v, D1d) co drugiej kolumny składających się  z wartości 
zerowych. Następnie dane w wierszach splatamy z odpowiednimi filtrami i 
sumujemy parami. Do otrzymanych dwóch obrazów dodajemy co drugi wiersz 
składający się z zer i splatamy  ich kolejne kolumny z filtrami L i H. Po dodaniu 
wyniku otrzymamy reprezentację obrazu na poziomie niższym (w tym 
przypadku obraz oryginalny).  



                                                                                          Analiza falkowa  
 

 

112

 
Rys. 9.20. Jednopoziomowa dekompozycja falkowa obrazu 

 
Rys. 9.21. Schemat wyniku jednopoziomowej dekompozycji obrazu 

 
9.4. Zadania  
Zadanie 9.4.1 

Opracować program komputerowy wyświetlający spektrogram CWT z 
zastosowaniem falki Morleta jako macierzystej. Program powinien umożliwiać: 

1) Odczyt plików dźwiękowych i tekstowych oraz wyświetlenie 
oscylogramu. 

2) Opcjonalny wybór częstości środkowej i szerokości falki macierzystej. 
3) Wybór współczynnika przesunięcia (procent szerokości falki). 
4) Wybór skal do wizualizacji spektrogramu. 
5) Wyświetlanie kolorowego (i opcjonalnie czarno-białego) spektrogramu i  

(opcjonalnie) skalogramu. 
6) Równoczesne skalowanie oscylogramu i spektrogramu (skalogramu) w 

dziedzinie czasu. 
 

Zadanie 9.4.2 
Opracować program komputerowy wyświetlający skalogram DWT z 

zastosowaniem falek Daubeschies. Program powinien umożliwiać: 
1) Odczyt plików dźwiękowych i tekstowych oraz wyświetlanie 

oscylogramu. 
2) Opcjonalny wybór falki.  
3) Wizualizację kolorowego lub czarno-białego skalogramu. 
4) Równoczesne skalowanie oscylogramu i skalogramu w dziedzinie 

czasu. 
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10.1. Techniki wykorzystujące charakterystyki czasowo-częstotliwościowe 
 
Usuwanie zakłóceń z plików zawierających cyfrowy zapis sygnałów 
biomedycznych jest bardzo ważnym i niejednokrotnie trudnym zadaniem. 
Własności diagnostyczne tych sygnałów są ograniczone przez dodanie do 
użytecznej wartości sygnału szumu pochodzącego z otoczenia, aparatury 
zbierającej i przetwarzającej oraz z organizmu człowieka. Pojęcie szum zostało 
tu użyte umownie w znaczeniu wszelkich zakłóceń, które niekoniecznie mają 
charakter losowy. Jeżeli sygnał użyteczny zawiera częstości niskie, natomiast w 
zakłóceniach dominują wysokie, ich eliminacja jest możliwa dzięki 
zastosowaniu filtru o zasadzie średniej kroczącej (opisanego w rozdziale  8.4).  
Najpopularniejsze metody usuwania niepożądanych składowych bazują na 
różnicach charakterystyk  częstotliwościowych użytecznych sygnałów i 
zakłóceń. Dlatego też stosowana jest krótkoczasowa transformacja Fouriera i 
analiza falkowa. 
 
10.1.1 Metoda odejmowania widmowego 
 
Idea odszumiania wykorzystująca krotkoczasową transformatę Fouriera polega 
na odejmowaniu składowych częstotliwościowych sygnału i szumu. Metoda ta 
nosi nazwę odejmowania widmowego (ang. spectral subtraction method)  
Charakterystyki szumu otrzymuje się  poprzez analizę tych fragmentów, w 
których sygnał użyteczny jest nieobecny (np.: w zapisach sygnałów 
dźwiękowych są to fragmenty ciszy). W założeniu sygnał użyteczny i szum są 
nieskorelowane. Widmo mocy sygnału użytecznego oblicza się, jako różnicę 
widma sygnału i szumu pomnożonego przez współczynnik α: 

 szumuwidmo mocyN

oaszumioneg sygnału zwidmo mocyY

żytecznego sygnału uwidmo mocyS

NYS
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Współczynnik α jest dobierany w zależności od stosunku sygnału do szumu 
(ang. Signal to Noise Ratio - SNR): 
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Stosuje się następujące wartości α w zależności od SNR: 
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Charakterystyka szumu i współczynnik α są określane dla kolejnych prążków 
częstotliwościowych lub filtrów pasmowych.  Sygnał odszumiony s(t) uzyskuje 
się po zastosowaniu odwrotnej transformaty Fouriera (ang. Inverse Fourier 
Transform – IFT): 

)]([)( ωSIFTts =  
Wadą przedstawionej metody jest trudność określenia składowych sygnału 
zakłócającego, który na ogół jest niestacjonarny, a więc jego widmo zmienia się 
w czasie.  
 
10.1.2. Progowanie współczynników falkowych 
 
Często stosowana metoda odszumiania np. sygnałów EKG  wykorzystuje  
dyskretną transformatę falkową (transformacja falkowa została opisana w 
rozdziale poprzednim). Proces eliminacji zakłóceń składa się z następujących 
etapów: 1) dekompozycja falkowa sygnału np.: przy wykorzystaniu falek 
Daubeschies; 2) modyfikacja współczynników falkowych; 3) obliczenie 
odwrotnej transformaty falkowej. Modyfikacja dotyczy współczynników detalu, 
ponieważ charakteryzują one wysokie częstotliwości występujące głównie  w 
sygnale zakłócającym. Techniki  odszumiające można podzielić na progowanie 
twarde i miękkie.  Algorytm progowania twardego (metoda Donoho) polega na 
zerowaniu współczynników falkowych, których wartości nie przekraczają  
określonego progu λ (ang. hard thresholding): 
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Dm,n – współczynniki detalu (rozdz. 9.2.1). 
W algorytmie „miękkiego progowania” (ang. soft thresholding) współczynniki 
mniejsze od wartości progowej są zerowane natomiast,  większe pomniejszane o 
wartość progu: 
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Optymalne usunięcie zakłóceń przy niewielkiej deformacji sygnału użytecznego 
zależy w znacznym stopniu od doboru wartości progu.  Należy w tym celu 
przeanalizować zarówno sygnał jak i fragmenty zawierające szum i dla każdego 
współczynnika skali wyznaczyć wartość progową. Zastosowanie tych samych 
wartości progowych dla całego przebiegu czasowego nosi nazwę jednostajnego 
progowania. Metoda ta zawodzi, jeśli zakłócenia mają niestacjonarny charakter 
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lub też w sygnale użytecznym występują fragmenty o zdecydowanie różnych 
zakresach częstotliwościowych. Należy wtedy stosować progowanie adaptacyjne 
ze zmiennymi w czasie wartościami progowymi.   
 
10.2. Filtry adaptacyjne 
 
Opisane w poprzednich rozdziałach metody usuwania zakłóceń są skuteczne, 
jeśli zakresy częstotliwościowe sygnału użytecznego i szumu nie pokrywają się. 
Jeśli tak nie jest, należy poszukiwać innych sposobów redukcji niepotrzebnych 
składowych.  Idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie filtru przestrajanego 
(adaptacyjnego), którego charakterystyka częstotliwościowa dostosowywałaby 
się do użytecznej części zaszumianego sygnału. Przykładem  jest filtr Wienera. 
Idea filtracji została przedstawiona na rys. 10.1. Charakterystykę  
częstotliwościową składowej użytecznej sygnału zaszumianego możemy 
potraktować jako transmitancję filtru idealnego F(z). Na jego wyjściu  
otrzymalibyśmy sygnał odszumiony. Oczywiście filtr ten w rzeczywistości nie 
istnieje. Problem polega na znalezieniu współczynników filtru przybliżającego 
transmitancję F(z). Na rys. 10.1 jest to H(z). Strzałka sugeruje przestrajanie filtru 
czyli dostosowywanie się jego charakterystyki do zmian sygnału wejściowego. 
Transmitancje filtrów są przedstawione w notacji z-transformaty  opisanej w 
rozdziale 8.  

 
Rys. 10.1. Schemat ideowy filtru adaptacyjnego. 

 
 
Sygnał cyfrowy y(n) na wyjściu filtru przestrajanego zgodne może być 

przedstawiony wzorem: 

)n()kn(xh)n(y
K

1k
k xhT=−= ∑

=
                                   (10.6) 

 
Współczynniki hk określają charakterystykę częstotliwościową czyli 
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transmitancję filtru.  x(n) – reprezentuje n-tą próbkę sygnału wejściowego, 
wektor h ma więc składowe [h0, h1, …h k] natomiast wektor x(n) = [x(n), x(n-1), 
…., x(n-K)].  Zadanie sprowadza się do ustalenia wartości współczynników hk, 
które powinny być tak dobrane, by błąd średniokwadratowy był minimalny. 
Oznacza to, że pochodna błędu powinna być równa zeru. 
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Otrzymamy po rozwiązaniu przedstawionych równań (kolejne przekształcenia 
matematyczne zostały pominięte) następujące równanie pozwalające na 
obliczenie optymalnych współczynników filtru adaptacyjnego: 
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Rxx – wartości funkcji autokorelacji sygnału x(n) w n-tej chwili czasowej, Rdx- 
wartości współczynników korelacji sygnału x(n) i d(n). 
 
10.3. Zadania  
 
Zadanie 10.3.1.  
Opracować aplikację komputerową do odszumiania plików dźwiękowych 
metodą odejmowania widmowego. 
 
Zadanie 10.3.2.  
Opracować aplikację komputerowa do usuwania zakłóceń z plików 
dźwiękowych metodą progowania współczynników falkowych. 
 
Zadanie 10.3.3.  
Zaprogramować filtr adaptacyjny i zbadać jego własności redukujące zakłócenia 
w plikach dźwiękowych. 
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11. 1. Grupowanie danych 
 

Bardzo ważnym problemem związanym z przetwarzaniem sygnałów 
biomedycznych jest ich wykorzystanie do automatycznego rozpoznawania 
różnego rodzaju patologii w celu wspomagania diagnostyki. Proszę o zwrócenia 
uwagi na słowo” wspomaganie” a nie „diagnoza”, gdyż ta ostatnia należy do 
właściwego specjalisty. Opisane w poprzednich rozdziałach metody 
reprezentowania sygnałów tworzą wektory danych wejściowych. Są one z 
reguły wielowymiarowe, przy czym im dokładniejsza analiza tym większy 
wymiar wektora.  Dlatego na wejściu urządzeń rozpoznających stosowane są 
techniki komputerowej redukcji wymiarów poprzez grupowanie danych. 
Grupowanie danych może być również samodzielnie stosowane do 
rozpoznawania. Jest bardzo wiele metod grupowania:  hierarchiczne, oparte na 
teorii grafów, wykorzystujące dekompozycję funkcji prawdopodobieństwa oraz 
minimalizację funkcji kryterium lub skalarnego wskaźnika jakości. Jedną z 
bardziej popularnych jest metoda minimalizacji funkcji kryterium realizowana 
przy wykorzystaniu algorytmu k-średnich (ang. C-means) lub ISODATA (ang. 
Iterative Self-Organizing Data Clustering). Składa się on z następujących 
kroków:  

1) Określenie liczby skupisk (klastrów) – M i przypisanie losowo wybranych 
danych do punktów centralnych tych klastrów;  

2) Podział danych wejściowych na M grup na zasadzie minimalnej odległości 
od centrów.  Odległość może być określana wg metryki euklidesowej. Dla 
każdej danej xn (n=1,2,…,N) obliczana jest odległość od m-tego centrum Cm: 

∑
=

−=
N

i

mnmn CxCxd
1

2)(),(                               (11.1) 

Dana xn jest przypisywana do tego centrum, do którego odległość jest 
najmniejsza. 

3) Obliczenie centrów (wartości średnich) utworzonych skupisk.  
4) Podział danych na M grup na zasadzie minimalnej odległości od nowo 

utworzonych punktów centralnych.  
5) Powtarzanie punktów 3 i 4 do momentu, gdy centra zmieniają się.   
 

11. 2. Samoorganizujące się sztuczne sieci neuronowe  Kohonena 
 

Grupowanie danych jest możliwe przy zastosowaniu sztucznych sieci 
neuronowych. Często stosowana jest w tym celu sieć Kohonena nazwana przez 
jej autora samoorganizującym się odwzorowaniem (ang. Self-Organizing Map – 
SOM), której uczenie odbywa się bez nauczyciela, co oznacza, że na podstawie 
sygnałów wejściowych tworzy ona struktury odwzorowujące ich zależności. 
Modyfikacji nie ulegają w procesie uczenia wszystkie neurony, lecz  
wygrywający (ang. winner)  ewentualnie grupa jego sąsiadów. Jest to tzw. 
uczenie konkurencyjne (ang. competitive learning). 
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Sieci Kohonena można konstruować, jako łańcuchy otwarte lub zamknięte, 
siatki heksagonalne i najbardziej popularne siatki prostokątne (rys. 11.1). 
Konstrukcje te oczywiście w programie komputerowym mają znaczenie 
symboliczne, pozwalające na zdefiniowanie funkcji sąsiedztwa i rozkładów 
neuronów zwycięskich. Relacje topologiczne zostały zaznaczone na rys. 11.1 w 
postaci linii łączących neurony. Każda składowa wektora wejściowego jest 
połączona ze wszystkimi neuronami sieci Kohonena (rys. 11.2)  

 
Rys. 11.1. Przykładowe topologie sieci SOM: łańcuch otwarty i zamknięty, 

sitaka prostokątna, siatka heksagonalna 
 

 
Rys. 11.2. Połączenia wejściowych składowych wektora i neuronów w sieci 

Kohonena 
 

Jeśli na wejście sieci podawane są wektory N-wymiarowe (x ={x1, x2,…,xN}) 
to każdy (k-ty) neuron w sieci (składającej się z K neuronów) określany jest 
przez wektor wag, dla składowych 1, 2,…,N wektora wejściowego:  

),....,,( 21 Nkkkk wwwW = .     

Uczenie sieci odbywa się iteracyjnie w kolejnych momentach czasowych 
t=1,2,...,n.  Algorytm uczenia  można zapisać następująco: 
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We wzorze 11.2 t nie oznacza czasu bieżącego, lecz kolejne kroki uczenia i 
określany jest zwykle, jako liczba epok, α jest współczynnikiem uczenia 
decydującym o szybkości uczenia się sieci, natomiast hzn określa funkcję 
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sąsiedztwa wobec neuronu wygrywającego. Najczęściej hzn przyjmuje wartość 1 
dla neuronu należącego do sąsiedztwa neuronu wygrywającego i 0 dla 
pozostałych. Stosuje się też  malejące w czasie uczenia funkcje sąsiedztwa. 
Współczynnik uczenia jest malejącą liniowo lub hiperbolicznie funkcją czasu. 
Neuronem wygrywającym (zwycięskim - Z) jest ten, którego wektor wag jest 
najmniej odległy od wektora wejściowego. Odległość może być liczona wg 
metryki euklidesowej: 

∑
−

−=
N

n

nknk wxWXd
1

2
, )(),(                               (11.3) 

Neuron, którego odległość od wektora wejściowego jest najmniejsza zostaje 
zwycięzcą i jego wagi wraz z ewentualnymi sąsiadami są aktualizowane w 
procesie uczenia. Wektor wejściowy o dużej liczbie składowych może być 
reprezentowany przez jeden neuron zwycięski, dlatego sieci tego typu są 
używane między innymi do  redukcji liczby danych wejściowych. Weźmy dla 
przykładu  fragment sygnału mowy składający się z jednego lub wielu słów. 
Jeśli jest spróbkowany z częstością 22050 Hz i wstępnie przetworzony z 
zastosowaniem dyskretnej transformaty Fouriera o szerokości okna 512 próbek, 
to na każde 20-milisekundowe okno  mamy 512 danych. Zwykle taki sygnał jest 
filtrowany dodatkowo z wykorzystaniem ok. 20 filtrów słuchowych (np.: 
tercjowych lub barkowych). W dalszym ciągu jednak liczba danych 
przypadających na pełną wypowiedź jest zbyt duża. Zastosowanie sieci 
Kohonena pozwala na przyporządkowanie każdemu oknu czasowemu jednego 
neuronu zwycięskiego (a więc redukcja wymiaru wynosi 20:1). Na rys. 11.3 
przedstawiono trajektorię neuronów zwycięskich na mapie topologicznej w 
wypowiedzi słowa „człowiek”. Strzałki wskazują kolejność zmian neuronów 
zwycięskich w czasie wypowiadania słowa. Jeśli neurony zostaną 
ponumerowane,  możemy wynik grupowania danych przedstawić w dwu 
wymiarach, gdzie na osi poziomej jest czas na pionowej neuron zwycięski (rys. 
11.4). Wektory wejściowe reprezentowały kolejne ok. 23-milisekundowe okna 
czasowe a ich składowymi były wyjścia 21 filtrów tercjowych. 

 
Rys. 11.3. Trajektoria neuronów zwycięskich w wypowiedzi słowa „ 

człowiek” 
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Rys. 11.4. Oscylogram i dwuwymiarowy wynik redukcji wymiaru w 4-

sekundowej wypowiedzi niepłynnej „zostały mu trzy wisienki”  
 

Można zauważyć, że wykres neuronów zwycięskich w funkcji czasu 
odwzorowuje strukturę sylabiczną wypowiedzi oraz wyróżnia niepłynne 
fragmenty. Z tego powodu sieć ta znalazła zastosowanie do redukcji wymiaru 
przy rozpoznawaniu niepłynności mowy. Projektowanie zadania redukcji 
wymiaru wymaga przetestowania sieci o różnych liczbach neuronów, a także 
doboru odpowiedniego współczynnika uczenia,  funkcji sąsiedztwa i liczby epok 
uczenia. W badaniach nad rozpoznawaniem niepłynności stosowana była sieć o 
architekturze kwadratowej 5x5 (czyli 25 neuronów), którą uczono przez 100 
epok ze współczynnikiem uczenia 0,1 i malejącym w czasie zakresem 
sąsiedztwa od 3 do 0. 

 Zdolność do grupowania danych wejściowych może być również 
wykorzystywana do ich rozpoznawania np. przy wyszukiwaniu sygnałów 
patologicznych. Sieć neuronowa pełni wówczas rolę klasyfikatora. 

 
11.3. Klasyfikacja sygnałów 
 
Problem klasyfikacji sygnałów biomedycznych sprowadza się do ich  
przyporządkowania do pewnych klas. Wyróżniamy dwa rodzaje klasyfikacji: 
wzorcową, w której wymagany jest podział sygnałów na określone przez 
eksperymentatora grupy (jest to tzw. uczenie z nauczycielem) oraz 
bezwzorcową, czyli taką, w której wyróżnione zostają grupy  bez udziału 
nauczyciela. Uczenie dowolnego klasyfikatora zmierza do minimalizacji funkcji 
kosztu lub błędu. Najczęściej stosowanymi funkcjami są błąd 
średniokwadratowy (ang. Mean Square Error- MSE) oraz  entropia wzajemna. 
Przy zastosowaniach sieci neuronowych błąd średniokwadratowy jest obliczany, 
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jako suma kwadratów różnic pomiędzy wartościami oczekiwanymi i 
otrzymanymi na wyjściach neuronów.  
 
11.3.1. Metody minimalnej odległości  
 
Rozpoznawanie na podstawie odległości danego wektora reprezentującego 
sygnał od uznanego za wzorzec polega na przyporządkowaniu go do tej klasy, 
która jest mu najbliższa. Wymaga to utworzenia obszernej bazy wzorców, 
reprezentujących określone klasy. Realizacja tej metody polega na określeniu 
odległości wektorów wejściowych od wszystkich wzorców. Następnie 
wybierany jest najmniej odległy i do klasy przez niego reprezentowanej 
zaliczony zostaje sygnał wejściowy. Taki sposób postępowania nazwany został 
metodą najbliższego sąsiada (ang. Nearest Neigbour – NN). Jest to działanie 
proste, niewymagające uczenia, ma jednak dużo wad. Po pierwsze jest bardzo 
czasochłonne, wymaga, bowiem obliczenia odległości od wszystkich wzorców, 
których liczba powinna być duża, co powoduje dodatkowo obciążenie pamięci. 
Zawodzi także w przypadku, gdy wybrane wzorce nie są idealnymi 
reprezentantami klas. Czasochłonność obliczeń jest znacznie mniejsza przy 
zastosowaniu metody najbliższej średniej (ang. Nearest  Mean), w której 
wszystkie wektory danej klasy zastępuje się ich  średnimi.  

Eliminacja niekompletności lub ograniczonej reprezentatywności zbioru 
wzorców wymaga uwzględnienia większej liczby klas. W tym celu powstał 
algorytm k najbliższych sąsiadów zwany też k-NN (ang. k-Nearest Neighbours). 
Polega on na znalezieniu  odległości wektora wejściowego od wszystkich 
zawartych w pamięci  wzorców a następnie wyboru k najbliższych. Sygnał 
wejściowy zostaje zaliczony do tej klasy, z której reprezentantami ma najwięcej 
sąsiadów.   

Opisane metody oparte o minimum odległości od wzorca mają podstawowe  
wady a mianowicie: jednakowe traktowanie wszystkich składowych sygnałów 
oraz błędy wynikające z niedopasowania. Wyobraźmy sobie fragment mowy 
patologicznej trwający 1 sek., z którego tworzymy reprezentację fourierowską 
składająca z 512 linii na każde 20-milisekundowe okno czasowe. Wymiar 
wektora wynosi 512x50=25600, przy czym  nie  są one jednakowo ważne dla 
rozpoznawania. Ponadto niewielkie przesunięcie w czasie (np. w wyniku 
spowolnienia tempa wypowiedzi) powoduje niedopasowanie składowych 
wektora wejściowego do wzorca. Dlatego też  metody te powinny być 
poprzedzone redukcją wymiarowości (rozdz.11.1) a także algorytmami 
dopasowywania np. dynamicznym dopasowaniem czasowym (ang. Dynamic 
Time Warping     - DTW). Często stosowane są metody łączone, w których 
klasyfikacje poprzedza wcześniejsze grupowanie danych.    
 
11.3.2. Metody łączone 
 
Metoda łączona może dla przykładu składać się z sieci Kohonena, która grupuje 
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dane i klasyfikatora k-NN przypisującego pogrupowane przykłady do 
odpowiednich kategorii. Własności sieci Kohonena zależą od architektury, 
liczby neuronów,  doboru współczynników uczenia i sąsiedztwa oraz czasu 
uczenia. Błąd grupowania jest określany, jako odległość wektora wag neuronu 
zwycięskiego od wektora wejściowego. 

Jako przykład niech posłuży grupowanie wypowiedzi na płynne i niepłynne. 
Analizowano 4-sekundowe wypowiedzi płynne i zwierające niepłynność  typu 
powtórzenie głoski zwartej (t, d, p, b, k, g). Sygnałami wejściowymi były 
wektory o składowych będących numerami neuronów zwycięskich z opisanej w 
rozdziale  11.2 sieci redukującej.  Wyniki eksperymentu przedstawia tabela 11.1. 

 
Tabela 11.1 Jakość klasyfikacji wypowiedzi na  płynne i niepłynne przez sieci 

Kohonena  i algorytm k-NN w zależności od liczby neuronów 
Liczba 
neuronów 

Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

9 0,96 0,67 0,77 3,86 4,96 4,94 
16 0,98 0,70 0,83 3,71 4,89 4,89 
49 1,00 0,80 0,80 2,05 4,51 4,67 
64 0,98 0,70 0,77 2,14 4,83 4,78 

Dane wejściowe zwykle dzielone są na trzy grupy: uczące, walidacyjne i 
testujące. Jakość uczenia (walidacji, testowania) określa stosunek prawidłowo 
sklasyfikowanych wektorów z danego zbioru. Najlepsze rezultaty osiągnęła sieć 
składająca się z 49 neuronów (7x7). Jakość klasyfikacji zależy nie tylko od 
architektury sieci i liczby neuronów, ale również od czasu uczenia, 
współczynnika uczenia i zakresu sąsiedztwa. Dobre rezultaty osiągane są przy 
dwuetapowym uczeniu. W pierwszym etapie tzw.  uczeniu zgrubnym  zaleca się 
krótki czas (np. 100 epok) oraz malejące w czasie współczynniki uczenia (np. od 
0,6 do 0,1) i sąsiedztwa (np. od 6 do 1). W etapie drugim, stabilizującym, czas 
uczenia powinien być znacznie dłuższy (np. 1000 epok) przy stałych i niskich 
wartościach tych współczynników (np. współczynnik uczenia 0,1 i sąsiedztwo 
0).   
 
11.3.3. Perceptron wielowarstwowy 
 
Perceptron jest jednym z najstarszych modeli sztucznej sieci neuronowej. 
Pierwsza tego typu sieć została zaproponowana przez Rosenblatta w 1957 r. 
Składa się on z wielu warstw neuronów typu sigmoidalnego, przy czym każdy z 
nich jest połączony z każdym neuronem z warstwy następnej (rys. 11.5). Liczba 
wejść jest równa wymiarowi wektorów uczących, natomiast liczba wyjść jest 
równa liczbie kategorii (na rys. 11.5 wynosi dwa). 

 Uczenie perceptronu odbywa się pod nadzorem (z nauczycielem), przy 
czym stosowane są najczęściej  dwie metody: wsteczna propagacja błędu (ang. 
Back Propagation – BP) oraz metoda gradientów sprzężonych (ang. Conjugate 
Gradient – CG).  W procesie uczenia metodą BP po podaniu wektora 
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wejściowego i wyjściowego w pierwszej kolejności określany jest błąd w 
warstwie ostatniej, a następnie określany jest błąd w warstwach wcześniejszych, 
jako pewna funkcja błędów warstwy poprzedzającej.  Uczenie polega na 
minimalizacji błędu dla wszystkich wektorów wejściowych. Niestety zdarza się, 
że funkcja błędu zamiast globalnego minimum osiąga minimum lokalne. 
 

 
Rys. 11.5. Schemat perceptronu z jedną warstwą ukrytą i dwoma wyjściami 

 
W metodzie gradientów sprzężonych modyfikacja wszystkich wag jest 

przeprowadzana jednorazowo w końcowej fazie epoki uczenia. Algorytm CG 
składa się z serii liniowych poszukiwań wzdłuż wybranych kierunków na 
powierzchni błędu. Rozpoczynane są one od kierunku największego spadku. Po 
znalezieniu punktu, w którym błąd osiąga wartość minimalną  następuje kolejne 
poszukiwanie wzdłuż kierunku sprzężonego aż do osiągnięcia zbieżności. W 
praktyce stosowane jest uczenie łączone. Dla przykładu przez 100 epok metodą 
BP i następne 100 algorytmem CG.  

Celem uczenia sieci jest minimalizacja błędu nie tylko dla zbiorów uczących 
lecz także zbioru walidacyjnego, który jest wykorzystywany do kontroli procesu 
uczenia. Na ogół wartość błędu dla danych walidacyjnych spada, jeśli zmniejsza 
się on dla danych uczących. Jeśli tak nie jest, sieć zbytnio dostosowuje się do 
danych uczących i traci zdolność generalizacji. Liczba neuronów i warstw 
ukrytych powinna być dobrana eksperymentalnie do rozwiązywanego problemu 
klasyfikacji.  W tabeli 11.2 przedstawiono przykładowe dane z eksperymentu, w 
którym wykorzystano perceptron do klasyfikacji 4-sekundowych wypowiedzi na 
płynne i niepłynne. Sygnałami wejściowymi były 171-wymiarowe wektory o 
składowych będących numerami neuronów zwycięskich z opisanej w rozdziale  
11.2 sieci redukującej. Błąd określany był z wykorzystaniem funkcji entropii. 
Jak widać istnieją optymalne liczby neuronów w warstwach ukrytych, przy 
których jakość uczenia walidacji i testowania osiąga wartość maksymalną 
(zaznaczone pogrubioną czcionką w tabeli). Wszystkie sieci uczone były przez 
100 epok metodą BP i następne 100 algorytmem CG. Istotny wpływ na wyniki 
uczenia sieci ma także współczynnik uczenia. Powinien być również dobrany 
eksperymentalnie. W przykładowym problemie klasyfikacyjnym najlepsze 
wyniki uzyskano dla współczynnika uczenia o wartości 0,3. 
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Tabela 11.2. Klasyfikacja wypowiedzi na płynne i niepłynne przy zastosowaniu 

perceptronów z jedną i dwiema warstwami ukrytymi  
Liczba 
warstw 

ukrytych 

Liczba 
neuronów 
w wars-
twach 

 ukrytych 

Jakość 
uczenia 

Jakość 
walida

-cji 

Jakość 
testo- 
wania 

 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
wali- 

 

Błąd 
testo

wania 

1 30 0,93 0,85 0,70 0,45 1,64 1,18 
1 45 1,00 0,81 0,89 0,02 1,14 0,76 
1 55 0,88 0,67 0,52 0,87 3,02 5,14 
1 60 0,91 0,67 0,74 0,51 1,80 2,96 
2 10     1 0,79 0,59 0,70 0,61 0,84 1,01 
2 45      1,00 0,74 0,78 0,05 1,20 1,25 
2 80      1,00 0,85 0,89 0,00 0,55 0,41 
2 110     0,98 0,59 0,67 0,92 3,32 4,03 

 
11.3.4. Sieci RBF 

 
Sieci o radialnych funkcjach bazowych (ang. Radial Basis Function –RBF) 
składają się z trzech warstw: wejściowej, ukrytej i wyjściowej (rys. 11.6). 
 Różnią się one tym od perceptronów wielowarstwowych, że neurony w 
warstwie ukrytej charakteryzują się radialnymi funkcjami aktywacji.  
Najczęściej są to funkcje Gaussa: 










 −
=

2
2

2
exp),,(

σ
σ

cX
cXG                                (11.4) 

We wzorze 11.4, X jest wektorem wejściowym, c – centra funkcji bazowych, σ - 
parametr odchylenia określający szerokość funkcji. Uczenie sieci odbywa się w 
dwóch etapach. W pierwszym wyznaczane są centra i odchylenia neuronów 
radialnych a następnie optymalizowane jest wyjście. Centra funkcji bazowych są 
wyznaczane najczęściej metodą k-średnich (opisana w rozdziale11.1) i 
reprezentują skupiska danych wejściowych. Po prezentacji każdego wektora 
wejściowego X, obliczane są funkcje aktywacji neuronów w warstwie ukrytej: 
G1(X) = G(X, c1), G2(X) = G(X, c2), …, GK(X) = G(X, cK) , gdzie c1, c2, …,cK – 
centra funkcji Gaussa, K- liczba neuronów w warstwie ukrytej. Następnie 
wybierane jest centrum najbliższe wektorowi wejściowemu. Tylko to centrum 
jest aktualizowane  podczas uczenia, natomiast pozostałe centra nie zmieniają 
się  (rys. 11.6). Następnie określany jest parametr σ np.: jako średnia odległość  
każdego neuronu od najbliższego sąsiada. Ostatnim etapem uczenia jest 
wyznaczenie wag i  aproksymacja wartości wyjściowych.  
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Rys.11.6. Sieć RBF o N wejściach, K neuronach w warstwie ukrytej i jednym 

wyjściu 
Podstawowym problemem przy zastosowaniu tego typu sieci jest określenie 
liczby neuronów w warstwie ukrytej. Zależy ona w pewnym stopniu od 
wymiarowości wektora wejściowego, nie powinna jednak by zbyt duża. W tabeli  
11.3 przedstawiono zależność jakości uczenia sieci od liczby neuronów. 
Uzyskano je dla wektorów o 171 składowych.  
 
Tabela 11.3. Klasyfikacja wypowiedzi na płynne i niepłynne przy zastosowaniu 

sieci RBF o różnych liczba neuronów w warstwie ukrytej 
Liczba 
neuronów 
radialnych 

Jakość 
uczenia 

Jakość 
walidacji 

Jakość 
testowania 

Błąd 
uczenia 

Błąd 
walidacji 

Błąd 
testowania 

1 0,64 0,44 0,81 0,69 0,70 0,69 
2 0,88 0,74 0,89 0,46 0,66 0,47 
4 0,84 0,85 0,85 0,49 0,49 0,45 
5 0,73 0,93 0,78 0,57 0,47 0,57 
6 0,91 0,96 0,89 0,48 0,48 0,48 
8 0,84 0,74 0,89 0,50 0,53 0,49 

10 0,89 0,74 0,89 0,43 0,49 0,47 
17 0,77 0,85 0,81 0,53 0,50 0,45 

 
Każda składowa reprezentowała jedno okno czasowe w 4-sekundowej 
wypowiedzi. Wektory te pochodziły z redukującej sieci Kohonena opisanej w 
rozdziale  11.2. Zadaniem sieci była klasyfikacja wypowiedzi na płynne i 
niepłynne. Jak widać w tabeli  istnieje optymalna liczba neuronów radialnych 
(wyróżniona pogrubioną czcionką), przy której jakość uczenia, walidacji i 
testowania jest największa przy dość niskim błędzie. 
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11.3. 5. Ocena klasyfikatorów 
 
Ocena jakości rozpoznawania sygnałów biomedycznych powinna być 
prowadzona przy dużych zbiorach sygnałów testowych. Na podstawie zbioru 
testującego można określić stosunek liczby błędnie sklasyfikowanych sygnałów 
do liczby wszystkich sygnałów wejściowych, czyli prawdopodobieństwo błędnej 
klasyfikacji. Jest to w wielu przypadkach medycznych miara niewystarczająca. 
Rozpatrzmy proste zadanie klasyfikacyjne polegające na podział na sygnały 
opisujące stan zdrowia  (nazwijmy je normalne) i patologii (nazwijmy je 
patologiczne). Wśród pomyłek klasyfikatora może być przypisanie sygnału 
normalnego do grupy patologicznych i odwrotnie. Otrzymujemy macierz 
pomyłek zilustrowaną  w tabeli 11.4. Rozpoznawanie zmierza do wykrycia 
patologii, dlatego też za  pozytywne uważamy zakwalifikowanie do grupy 
sygnałów patologicznych.   
 

Tabela 11.4. Macierz pomyłek przy klasyfikacji 
 patologiczny normalny 

pozytywne patologiczny 
jako patologiczny  PP 

normalny  
jako patologiczny NP 

negatywne patologiczny  
jako normalny  PN 

normalny  
jako normalny NN 

 
Na podstawie liczb w macierzy pomyłek określa się następujące parametry: 
czułość (ang. sensitivity), specyficzność (ang. specificity) i przewidywalność 
(ang. predictability) 

 
PNPP

PP
 
∑ ∑

∑
+

=Czułość  

 

∑ ∑
∑

+
=

NPNN

NN
ośćSpecyficzn                            (11.5) 

 

∑ ∑
∑

+
=

NPPP

PP
lnośćPrzewidywa  

 
Czułość określa prawdopodobieństwo sklasyfikowania sygnału patologicznego, 
jako patologicznego, specyficzność sklasyfikowania sygnału normalnego, jako 
normalnego, natomiast przewidywalność prawdopodobieństwo tego, że sygnał 
zaliczony do grupy patologicznej rzeczywiście opisuje patologię. W 
wyliczeniach tych obie grupy: sygnałów patologicznych i normalnych powinny 
być równoliczne.  

Zdolności dyskryminacyjne klasyfikatora określa się również przy 
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wykorzystaniu krzywej ROC (ang. Receive Operating Characteristic). 
Przedstawia ona zależność  czułości od parametru równego 1-specyficzność, a 
więc prawdopodobieństwo prawidłowego sklasyfikowania sygnału 
patologicznego, jako funkcję nieprawidłowej oceny sygnału normalnego. 
Klasyfikator jest tym doskonalszy im większe jest pole pod krzywa ROC. Dla 
perceptronu wielowarstwowego zastosowanego do przykładowej klasyfikacji na 
wypowiedzi płynne i niepłynne opisanej  w rozdziałach poprzednich kształt 
krzywej ROC został przedstawiony na rys. 11.7. Pole powierzchni  pod tą 
krzywą było równe 0,998, a więc klasyfikator jest bardzo dobry. 

 

 
Rys. 11.7. Przykładowa krzywa ROC dla perceptronu wielowarstwowego, jako 

klasyfikatora wypowiedzi na płynne i niepłynne 
 
11.6. Ukryte modele Markowa 
 
Opis stanu układu biologicznego może być w ogólności reprezentowany przez 
sekwencję wielowymiarowych wektorów. Przypuśćmy, że analizujemy sygnał 
metodą wyznaczania  21 współczynników cepstralnych dla każdego 20-
milisekundowego okna czasowego (rozdział 6.4). Otrzymamy sekwencję (ciąg) 
21-wymiarowych wektorów. Ich liczba jest równa liczbie okien czasowych, przy 
czym nie są one niezależne. Dlatego też niewystarczające jest znalezienie 
podobieństw kolejnych wektorów, istotne są, bowiem także związki między 
nimi. Rolą klasyfikatora jest określenie podobieństw sekwencji wektorów. 
Popularne techniki takiego sposobu klasyfikacji wykorzystują ukryte modele 
Markowa (ang. Hidden Markov Models – HMM).   HMM to probabilistyczny 
automat, który może znajdować się w różnych stanach i generuje wartości 
wyjściowe w zależności od tego, w jakim jest stanie. Stan modelu nie jest znany 
(ukryty) obserwowalne są tylko sekwencje wektorów wyjściowych. Przejścia 
między stanami i generacja sygnałów wyjściowych są losowe a więc można 
przypisać im pewne prawdopodobieństwa. Ukryty model Markowa definiuje się 
przez określenie: 1) zbioru stanów {sn} oraz prawdopodobieństw przejść między 
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nimi (opisanych macierzą A), 2) zbioru symboli (O) oraz prawdopodobieństwa 
ich generacji (B)  3) zbioru początkowych prawdopodobieństw danego stanu 
(wektor π(0) :  

{ } },),(,{ B πA, OsHMM n 0=                                 (11.6) 

Macierz prawdopodobieństw przejść między stanami jest określona następująco: 
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N jest liczbą stanów, aij  prawdopodobieństwem przejścia ze stanu „i” do stanu 
„j”. Wektor π(0) określa prawdopodobieństwo znalezienia się modelu w 
kolejnych stanach s0, s1, …, sN-1 w chwili początkowej.  Obserwowana 
sekwencja symboli może być dyskretna lub ciągła. W przypadku obserwacji 
dyskretnych,  B jest macierzą prawdopodobieństw emisji tych symboli w 
każdym ze stanów. 

[ ]jib /=B                                             (11.8) 

bi/j – jest prawdopodobieństwem emisji symbolu i w stanie j. 
W przypadku, gdy przestrzeń symboli jest ciągła dla każdego stanu określa się 
funkcję gęstości prawdopodobieństwa  (zwykle jest to funkcja Gaussa). 

 
Rys. 11.8. Przykładowy trójstanowy model Markowa oraz sekwencja 

generowanych obserwacji  
 

Na rys. 11.8 przedstawiono przykładowy model o trzech stanach:s1, s2, s3, który 
może generować dwie obserwacje (dwa symbole) X, i Y. Ta sama sekwencja 
obserwacji może być generowana prze różne sekwencje stanów. Zadanie 
klasyfikacji sprowadza się do określenia, jakie jest największe 
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prawdopodobieństwo wygenerowania  tej sekwencji obserwacji przez  modele 
różnych klas utworzone wcześniej i dostrojone w procesie uczenia. 
Nie istnieją żadne reguły pozwalające na określenie liczby stanów, jest, więc 
przyjmowana arbitralnie. Często ustala  się też, że stan początkowy a więc 
wektor π(0) jest znany. Uczenie modelu sprowadza się do określenia 
prawdopodobieństw przejść między stanami (A) i emisji symboli wyjściowych 
w każdym ze stanów (B).  Podczas treningu zmieniane są parametry modelu na 
podstawie kolejnych sekwencji przykładowych, tak by prawdopodobieństwo 
generacji tych ciągów było maksymalne. Jest to tzw. strategia maksymalizacji 
oczekiwań (ang. Expectation Maximization - EM). 

Powszechnie stosowaną metodą estymacji parametrów HMM jest algorytm 
Bauma-Welcha. Jeśli  na wejście podana  zostanie (w i-tej iteracji) dowolna 
sekwencja treningowa {x1, x2,…xn, xn+1, …xN} to  na wygenerowanie kolejnych 
wektorów xn, xn+1 przez stany k, l składają się następujące zdarzenia: 1) 
generacja sekwencji x1, x2,…xn przeprowadzona drogą kończącą się w stanie k, 
2) przejście do stanu l, 3) emisja symbolu xn+1, 4) generacja sekwencji xn+2, 
…xN. Prawdopodobieństwo końcowe będzie, więc iloczynem 
prawdopodobieństw tych zdarzeń: 

),..,(p)(ba},..,,(p},..,,,..,,(p lkl N2n1nn/k2,1N1/lnn/k2,1 xxxxxxxxxxx +++ =         (11.9) 

Nowe parametry modelu można obliczyć z następujących wzorów:   
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Aktualizacja modelu może być również przeprowadzona  przy wykorzystaniu 
algorytmu Viterbiego. Składa się on z następujących kroków: 1) obliczanie dla 
danej sekwencji obserwacji ścieżki najbardziej prawdopodobnej, 2) zliczenie 
wszystkich przejść na tej ścieżce  między stanami k, l (rkl), 3) zliczenie 
przypadków generacji  n-tej obserwacji w stanie l (rn/l)), 4) zliczenie wszystkich 
przejść ze stanu k (rk*), 5) zliczenie wszystkich przypadków generacji 
obserwacji przez stan l (rl*), 6) obliczenie uaktualnionych parametrów wg 
wzorów: 
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Ukryte modele Markowa znajdują obecnie bardzo szerokie zastosowanie. Aby 
przybliżyć Czytelnikowi tę metodę został poniżej przedstawiony przykład 
automatycznego rozpoznawania niepłynności mowy z zastosowaniem HMM.  
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Sygnały mowy zawierające przedłużenia głosek trących (s, z ż, ż sz, ś, w, f) 
zostały poddane analizie metodą FFT (opisana w rozdziale 5.4) a następnie 
przetworzone na współczynniki mel-cepstralne (opisane w rozdziale 6.4). 
Następnie przygotowano książkę kodową przy wykorzystaniu długiego 
fragmentu wypowiedzi, w której występowały z odpowiednią, właściwą polskiej 
mowie, częstością wszystkie głoski. Wyznaczono, więc dla tej wypowiedzi 
współczynniki mel-cepstralne a następnie przy wykorzystaniu algorytmu  k-
średnich (opisany w rozdziale 11.1) utworzono 256-elementową książkę 
kodową. Wypowiedzi niepłynne zostały zakodowane i stanowiły sekwencje 
treningowe 8-stanowych ukrytych modeli Markowa. Na rys. 11.9 przedstawiono 
prawdopodobieństwo  wygenerowane przez utworzony model przy wypowiedzi 
przedłużonej głoski „ś”. U góry rysunku przedstawiony został spektrogram 
wypowiedzi „drzewka są ośśśśśśnieżone”. Wzrost prawdopodobieństwa jest 
równoważny z rozpoznaniem niepłynności 

 
Rys. 11.9. Rozkład prawdopodobieństwa  podczas testowania ukrytego 8-

stanowego modelu Markowa przy wypowiedzi „drzewka są ośśśśśśśnieżone”.  
U góry rysunku spektrogram 

11.5. Zadania  
 
Zadanie 11.5. 1.  
Rozpoznawanie niepłynności mowy przez dwustopniowy układ sieci Kohonena 
(płynne i niepłynne wypowiedzi dostarcza osoba prowadząca ćwiczenia). 
Określić zależność skuteczności rozpoznawania od architektury, liczby 
neuronów, współczynników uczenia, sąsiedztwa oraz czasu uczenia obu sieci. 
 
Zadanie 11.5. 2.  
Rozpoznawanie niepłynności mowy przy zastosowaniu sieci Kohonena, jako 
redukującej wymiar wektora wejściowego i perceptronu wielowarstwowego jako 
klasyfikatora. Określić zależność skuteczności rozpoznawania od parametrów 
sieci Kohonena (architektury, liczby neuronów, współczynników uczenia i 
sąsiedztwa) oraz liczby warstw ukrytych, liczby neuronów, współczynnika 
uczenia i czasu uczenia perceptronów wielowarstwowych.  
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filtry pasmowe 78 
filtry rekursywne 89-90 
funkcja gęstości prawdopodobieństwa 7, 8 
funkcja korelacji 34 
funkcja sąsiedztwa 120 
funkcja sinc 83, 85 
grupowanie danych 119-122 
Haara falka 108-109 
harmoniczne sygnały 3, 4 
herz 2 
histogram 8,9 
inwersja widmowa 85-88 
kombinacja liniowa sygnałów 41 
kompensacja wagowa 16 
krótkoczasowa transformata Fouriera 54, 55 
krzywe ROC 129 
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kwantyzacja amplitudy 12-14 
Levinsona-Durbina algorytm 69-70 
liniowe kodowanie predykcyjne 68 
losowe sygnały 2, 7 
macierz pomyłek 128 
macierz prawdopodobieństwa przejść 130 
metoda gradientów sprzężonych 124 
metody minimalnej odległości 123 
moc sygnałów 27 
modulacja amplitudowa 5 
modulacja rzeczywista 42 
moduł transformaty 52 
nadpróbkowanie 13 
neuron zwycięski 121 
obwiednia amplitudowa 27, 28 
odejmowanie widmowe 114 
odpowiedź impulsowa 79 
odwrotna transformata Fouriera 40 
okienkowanie 54 
okno Barletta 55, 56 
okno Blackmana 55,56 
okno Hamminga 55, 56 
okno Hanninga (Hanna) 54-55 
okresowe sygnały 2 
okresowe sygnały 2 
opóźnione słuchowe sprzężenie zwrotne 29-33 
oscylogram 25, 26 
perceptron wielowarstwowy 124 
pliki dźwiękowe 22 
pole pod obwiednią mowy 30 
poziomy kwantyzacji 14 
prawdopodobieństwo emisji 130 
progowanie współczynników falkowych 115 
prosta transformata Fouriera 40 
próbkowanie 11 
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próbkowanie z podtrzymaniem 17 
próby wysiłkowe EKG 20 
przesunięcie w czasie 41 
przesunięcie w dziedzinie częstotliwości 42 
przetwornik A/C 14-15 
przetworniki C/A 17 
przewidywalność 128 
redukcja szumu 81,82 
rozdzielczość czasowa 57 
rozdzielczość częstotliwościowa 57 
rozkład gaussowski 7 
rozkład równomierny 7 
równoczesne słuchowe sprzężenie zwrotne 29-33 
sieci Kohonena 120 
sieci RBF 126-127 
skalogramy DWT 110-111 
skalowanie w czasie 41 
składanie sygnałów  
specyficzność 128 
spektrogramy 58-60 
spektrogramy falkowe 100-103 
splot sygnałów 35-37 
statystyczne rozkłady czasów fonacji 32 
szereg Fouriera 39 
szybka transformata Fouriera 48-51 
trakt głosowy 72-73 
transformata funkcji korelacji 44 
transformata iloczynu sygnałów 43 
transformata splotu 43 
transformata Z 88 
transmitancja systemu 80 
twierdzenie Parsevala 44 
ukryte modele Markowa 129-132 
Viterbiego algorytm 131 
wariancja  7 
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wartość średnia 27 
warunki Dirichleta 40 
wave 22 
widma predykcyjne 71-72 
widma słuchowe 60 
widmo amplitudowe 52 
widmo fazowe 52 
widmo tercjowe 60 
własność symetrii 41 
współczynnik uczenia 124 
wsteczna propagacja błędu 124 
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Active Noise Reduction (ANR) aktywna redukcja hałasu 

Amplitude Modulation (AM) modulacja amplitudy 

Analog-Digital Converter  (A/D) przetwornik analogowo-cyfrowy 

Audio Format kod formatu 

Back Propagation BP wsteczna propagacja błędu 

Bytes Rate prędkość przepływu danych 

Conjugate Gradient CG metoda gradientów sprzężonych 

Continuous Wavelet Transform (CWT) ciągła transformata falkowa 

Decimation In Frequency (DIF) podział w dziedzinie częstotliwości 

Decimation In Time (DIT) podział w dziedzinie czasu 
decomposition /reconstruction 
algorithm algorytm dekompozycji /rekonstrukcji 

Digital-Analog Converter  (D/A) przetwornik cyfrowo-analogowy 

Discrete Fourier Transform (DFT) dyskretna transformata Fouriera 

Discrete Wavelet Transform (DWT) dyskretna transformata falkowa 

Fast Fourier Transform (FFT) szybka transformata Fouriera 

Fast Wavelet Transform szybka transformata falkowa 

Finite Impulse Response (FIR) skończona odpowiedź impulsowa 

Frequency Modulation (FM) modulacja częstotliwości 

hard thresholding progowanie twarde 

Hidden Markov Models HMM ukryte modele Markowa 

Infinite Impulse Response (IIR) nieskończona odpowiedź impulsowa 

Inverse Fourier Transform IFT odwrotna transformata Fouriera 

competitive learning uczenie konkurencyjne 

Least Significant Bit (LSB) najmniej znaczący bit 

Linear Time Invariant  (LTI) liniowe niezmienne w czasie 

Linear Predictive Coding (LPC) liniowe kodowanie predykcyjne  

Mean Square Error MSE błąd średniokwadratowy 

Mel Frequency Cepstral Coefficients 
(MFCC) współczynniki mel-cepstralne 

Microsoft Waveform Audio File format plików dźwiękowych f. Microsoft 
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Most Significant Bit  (MSB) Najbardziej znaczący bit 

mother wavelet falka macierzysta (prototypowa) 

Nearest Mean  najbliższa średnia 

Nearest Neighbour NN najbliższy sąsiad 

Nyquist frequency częstość Nyquista 

oversampling nadpróbkowanie 

Partial Correlations (PARCOR) korelacja częściowa 

Phase Modulation (PM) modulacja fazy 

predictability przewidywalność 

Pulse Code Modulation PCM modulacja kodowo-impulsowa 

pyramid algorithm algorytm piramidowy 

Radial Basic Function RBF radialna funkcja bazowa 

Sample Rate częstość próbkowania 

sampling próbkowanie 

Self-Organizing Map SOM samoorganizujące odwzorowanie 

sensitivity czułość 

Short-Time Fourier Transform (STFT) krótkoczasowa transformata Fouriera 

Signal to Noise Ratio SNR stosunek sygnału do szumu 

soft thresholding progowanie miękkie 

specificity specyficzność 

spectral subtraction method metoda odejmowania widmowego 

Spectral Temporal Mapping mapping czasowo-spektralny 

tree algorithm algorytm drzewiasty 
 


