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Wstęp 

W tym zadaniu projektowym studenci będą tworzyli funkcje generujące podstawowe sygnały testowe 

z wykorzystaniem układu DSP. Sygnały testowe będą użyteczne do badania algorytmów opracowanych 

w ramach następnych zadań projektowych. 

Materiały pomocne w wykonywaniu zadania to prezentacje z wykładów ZPS: Generowanie sygnałów 

oraz Systemy liczbowe, a także dokumentacja biblioteki DSPLIB (dostępna w materiałach pomocniczych 

na stronie Katedry oraz po wpisaniu SPRU422J w przeglądarce internetowej). 

Przed rozpoczęciem wykonywania zadań należy wykonać w CCS kopię szablonu projektu i nazwać ją 

Generatory. Wszystkie polecenia należy wykonać w tym projekcie. 

Nie jest wymagane wykonanie prac przygotowujących do ćwiczenia. Zaleca się jednak przemyślenie 

sposobu realizacji poszczególnych zadań oraz zapoznanie się z dokumentacją. 

 

1. Generowanie sygnału piłokształtnego 

Zadania: 

• Wyłączyć w kodzie programu niepotrzebne instrukcje odczytujące próbki sygnału z wejścia. 

• Obliczyć (poza programem) wartość kroku fazy w formacie Q15, który umożliwi 

wygenerowanie sygnału piłokształtnego o częstotliwości 100 Hz, przy częstotliwość 

próbkowania 48000 Hz. Zapisać tę wartość w kodzie jako globalną stałą. 

• Dodać do kodu zmienną reprezentującą akumulator fazy, ustawić ją na zero. 

• W funkcji main, w trybie nr 1, wysyłać generowane próbki sygnału piłokształtnego na oba 

kanały wyjściowe. 

• W funkcji main, wewnątrz pętli while(1), po przetworzeniu wszystkich trybów, dodać kod 

zwiększający wartość akumulatora po każdej iteracji pętli.  

• Utworzyć globalną tablicę na próbki o rozmiarze 5000 oraz indeks do niej. 

• Dodać zapisywanie zmiennej lewy_wyjscie do bufora oraz przesuwanie indeksu bufora. 

Operacje te powinny być wykonywane pod koniec pętli, po obsłużeniu wszystkich kroków. 

• Zbudować i uruchomić program. Sprawdzić poprawność działania. 
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• Zatrzymać program po zapełnieniu całego bufora do końca, za pomocą breakpointa. Wykonać 

wykres czasowy tablicy z próbkami oraz wykres widma sygnału w tablicy (dla rozmiaru FFT 

równego 2048 – Order 11). 

W raporcie: 

• Podać obliczenia wartości kroku fazy. 

• Zamieścić kod realizujący wykonywane operacje (fragmenty pliku, w których wprowadzono 

modyfikacje). Tekst kodu powinien być wstawiony z użyciem czcionki o stałej szerokości, np. 

Consolas. Dopuszczalne jest wstawienie zrzutu ekranu, ale proszę przyciąć obraz do istotnego 

fragmentu. 

• Zamieścić wykres czasowy. Ocenić poprawność uzyskanych wyników. 

• Zamieścić wykres widma i opisać jego kształt. 

• Obliczyć i podać rzeczywistą wartość częstotliwości uzyskanego sygnału. Dlaczego nie możemy 

uzyskać częstotliwości dokładnie 100 Hz? 

• Zaproponować metodę generowania „odwróconej piły” (opadające zbocze). 

Podpowiedzi 

Sygnał piłokształtny jest bardzo prosty do wytworzenia. Stosujemy akumulator, czyli zmienną, do 

której co próbkę dodajemy stałą wartość kroku fazy, zależną od częstotliwości sygnału. Tworzymy 

wewnątrz funkcji main zmienną akumulatora (typ int) i inicjalizujemy ją na zero. Następnie, w głównej 

pętli funkcji wysyłamy aktualną wartość akumulatora na wyjście i zwiększamy akumulator o wartość 

kroku. Efekt przepełnienia zakresu jest w tym przypadku pożądany. 

Sposób obliczania wartości kroku był podany na wykładzie. Można go obliczyć następująco. W ciągu 

jednego okresu sygnału, amplituda ma zmienić się o pełny zakres, czyli o 216. W ciągu jednej sekundy 

ma być 100 takich okresów. Częstotliwość próbkowania wynosi 48000 próbek na sekundę. To wszystko 

co jest potrzebne. 

 

 

2. Generowanie sygnału prostokątnego 

Zadania: 

• W funkcji main, w trybie nr 2, dodać kod wykonujący generowanie sygnału prostokątnego 

z wartością progową równą 0 i wysyłanie go na wyjście. 

• Wykonać wykres czasowy tablicy z próbkami oraz wykres widma sygnału w tablicy (dla 

rozmiaru FFT równego 2048). 



• Powtórzyć eksperyment, tym razem podając taką wartość progową, aby proporcje dodatniej 

części okresu do ujemnej były równe 1:3 (patrz wykres dalej w tym punkcie). 

W raporcie: 

• Zamieścić kod realizujący operacje. 

• Zamieścić wykresy czasowe. Ocenić poprawność uzyskanych wyników. 

• Zamieścić wykresy widma. Opisać kształt widma, różnice w porównaniu z sygnałem 

piłokształtnym oraz różnice pomiędzy różnymi wartościami progowymi. 

Podpowiedzi 

Sygnał prostokątny można łatwo uzyskać metodą progowania sygnału piłokształtnego. Jeżeli aktualna 

wartość akumulatora jest mniejsza od wartości progowej, generujemy wartość maksymalną, 

w przeciwnym razie – minimalną (w naszym przypadku odpowiednio 32767 i -32768). Przy wartości 

progowej równej zero uzyskujemy równe proporcje części dodatniej i ujemnej. Zmieniając wartość 

progową modyfikujemy te proporcje. 

 

 

 

3. Generowanie sygnału sinusoidalnego 

Zadania: 

• W dokumentacji biblioteki DSPLIB znaleźć funkcję generującą próbki sygnału sinusoidalnego. 

Można zignorować uwagę z dokumentacji o tym, że liczba próbek wejściowych musi być co 

najmniej 4. 

• W funkcji main, w trybie nr 3, napisać kod, który generuje próbki sygnału sinusoidalnego 

i wysyła je na wyjście (częstotliwość jak poprzednio). 

• Zbudować i uruchomić program. Sprawdzić poprawność działania za pomocą słuchawek. Jeżeli 

dźwięk jest zbyt głośny lub jest przesterowany, można przeskalować wartości wyjściowe. 

• Wykonać wykres czasowy tablicy z próbkami oraz wykres widma sygnału w tablicy (dla 

rozmiaru FFT równego 2048). 



• Sprawdzić czy program działa prawidłowo dla różnych częstotliwości (po wykonaniu tego 

punktu, przywrócić oryginalną wartość). 

W raporcie: 

• Zamieścić kod realizujący operacje. 

• Zamieścić wykres czasowy i widmowy. Skomentować uzyskane wyniki. 

Podpowiedzi 

W praktyce nie będziemy pisali własnych implementacji generatora sygnału sinus. Biblioteka DSPLIB 

zawiera najczęściej używane procedury cyfrowego przetwarzania sygnałów. Dokumentacja (w języku 

angielskim) znajduje się na stronie Katedry w materiałach pomocniczych do projektu. Można ją również 

znaleźć wpisując SPRU422J w wyszukiwarce internetowej. 

Biblioteka DSPLIB używa własnego typu DATA, który na naszym procesorze jest synonimem typu short. 

Wskaźniki do zmiennych innego typu niż short lub DATA muszą być rzutowane: (DATA*)x. 

Funkcja generująca wartości sinusa wymaga podania kąta fazowego jako argumentu funkcji. Aby 

uzyskać ciągłą falę sinusoidalną, kąt fazowy musi zmieniać się liniowo, z żądaną częstotliwością. 

Możemy więc użyć sygnału piłokształtnego o wymaganej częstotliwości jako argumentu podawanego 

do funkcji.  

 

 

4. Generowanie białego szumu 

Zadania: 

• W funkcji main, w trybie nr 4, napisać kod generujący próbki białego szumu i wysyłający je na 

wyjście. Należy pamiętać o zainicjalizowaniu generatora liczb pseudolosowych jeden raz, przed 

pierwszym użyciem. 

• Zbudować i uruchomić program. Sprawdzić poprawność działania za pomocą słuchawek. 

• Wykonać wykres czasowy tablicy z próbkami oraz wykres widma sygnału w tablicy (dla 

rozmiaru FFT równego 2048). 

• W miarę dostępnego czasu: zmienić tekst prezentowany na wyświetlaczu w każdym z czterech 

trybów, tak aby informował on o rodzaju generowanego sygnału. Wyświetlacz pozwala na 

umieszczenie dwóch linii tekstu po 19 znaków. Można stosować tylko wielkie „angielskie” litery 

(bez polskich znaków), liczby i wybrane znaki specjalne. 

W raporcie: 

• Zamieścić kod generujący sygnał. 



• Zamieścić wykres czasowy i widmowy. Opisać kształt sygnału i widma. 

Podpowiedzi 

Biały szum to sygnał o równomiernej lub gaussowskiej funkcji rozkładu prawdopodobieństwa oraz 

o płaskiej charakterystyce widma amplitudowego. Biały szum można wytworzyć za pomocą algorytmu 

generującego liczby pseudolosowe (RNG – random numer generator). Funkcja generatora jest zawarta 

w bibliotece DSPLIB. Przed pierwszym jej użyciem należy jednak dokonać inicjalizacji generatora – służy 

do tego specjalna funkcja. 

 

Na zakończenie zajęć należy pamiętać o zachowaniu opracowanego kodu oraz uzyskanych wyników 

(wykresów) do umieszczenia w końcowym raporcie. 

 

 

 


