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Wstęp 

Celem zadania jest wykonanie analizy widmowej testowego sygnału oraz określanie częstotliwości 

podstawowej sygnału metodą widmową. 

Materiały pomocne w wykonywaniu zadania to prezentacje z wykładów ZPS: Analiza częstotliwościowa 

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 

Widmo. Wszystkie polecenia należy wykonać w tym projekcie. 

 

Przygotowanie do zajęć 

Poniższe czynności należy wykonać przed zajęciami. 

• Za pomocą zewnętrznego oprogramowania (Matlab, Python, itp.) obliczyć współczynniki okna 

czasowego: Hamminga lub von Hanna (Hanning) o rozmiarze 2048. Zapisać je w formacie Q15 

w stałej tablicy (typ const short) w pliku nagłówkowym, np. okno.h. Uwaga: długie linie należy 

podzielić, długość linii kodu nie powinna przekraczać 120 znaków. Przy obliczaniu 

współczynników należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć zakresu. 

• Zaprojektować algorytm, który znajdzie indeks wartości widma odpowiadającej pierwszemu 

istotnemu maksimum widma oraz obliczy jego częstotliwość (do zadania 3). Algorytm 

powinien zakładać obecność podłogi szumowej w widmie, nie powinien również zakładać, że 

pierwsze maksimum ma największą amplitudę. Warto przetestować opracowany algorytm za 

pomocą dowolnego języka skryptowego (Matlab, Python, itp.), sprawdzając jego działanie na 

sygnale zapisanym w pliku testsignal.h. 

 

1. Analiza widmowa sygnału 

Zadania: 

• Dołączyć do kodu programu plik testsignal.h poprzez #include. 

• Usunąć z kodu programu sprawdzanie numeru trybu przy zasadniczym przetwarzaniu danych. 

Zadania projektowe będą realizowane niezależnie od wybranego trybu. Zawartość zmiennych 

*_wejscie skopiować do zmiennych *_wyjscie. 
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• W globalnej części programu utworzyć tablicę typu short o rozmiarze 2048 oraz indeks do niej. 

• Powyżej deklaracji tablicy dodać linię:  
#pragma DATA_SECTION (bufor, ".input") 

(zastąpić bufor nazwą własnej tablicy). Bez tej linii, wyniki obliczeń FFT mogą być błędne. 

• W pętli programu zastąpić próbkę sygnału odczytaną z wejścia (zmienna mono_wejscie) 

kolejną próbką sygnału zapisanego w pliku testsignal.h. Zapisać tę próbkę do własnej tablicy i 

przesunąć jej indeks. 

• W dokumentacji DSPLIB znaleźć funkcję, która umożliwi obliczenie widma (FFT) dla sygnału 

rzeczywistego (real). Zapoznać się z dokumentacją funkcji i ze sposobem jej działania. 

• Po zapełnieniu tablicy 2048 próbkami sygnału, obliczyć widmo sygnału wykorzystując funkcję 

z DSPLIB. Argument type podać jako SCALE. 

• Napisać kod, który na podstawie wartości zespolonego widma oblicza widmo amplitudowe 

(moduł zespolonego widma). Uwaga: wszystkie operacje należy wykonać w tej samej tablicy, 

nie należy tworzyć dodatkowych tablic. Wykorzystać funkcję z DSPLIB obliczającą pierwiastek 

kwadratowy. 

• Za pomocą CCS wykonać wykres obliczonego widma, tzn. wykres czasowy tablicy zawierającej 

obliczone widmo amplitudowe. Zapisać wykres. 

• Dla porównania, wykonać w CCS wykresy widmowe sygnału zapisanego w pliku testsignal.h. 

Wykonać dwa osobne wykresy: bez użycia okna (okno Rectangular) oraz z użyciem okna, 

którego współczynniki zostały obliczone w ramach przygotowania do zajęć. 

W raporcie: 

• Zamieścić kod obliczający widmo zespolone i widmo amplitudowe. 

• Zamieścić uzyskany wykres widma. Opisać jego kształt. Porównać z widmem obliczonym przez 

CCS (przypadek bez okna), omówić ewentualne różnice. 

Podpowiedzi 

Widmo sygnału oblicza się za pomocą szybkiego przekształcenia Fouriera (FFT). W bibliotece DSPLIB 

znajdują się funkcje dostosowane do rzeczywistego sygnału wejściowego (real) i takiej funkcji należy 

użyć. Dla sygnału o długości N obliczanych jest N wartości zespolonego widma, zapisywanych 

w kolejności: składowa stała (rzeczywista), składowa Nyquista (rzeczywista) oraz wartości zespolone 

(w parach: część rzeczywista, część urojona) dla (N/2-1) wartości widmowych (wykorzystuje się tutaj 

fakt, że widmo sygnału rzeczywistego jest symetryczne). 

Widmo amplitudowe składa się z wartości rzeczywistych, jest obliczane jako moduł zespolonego 

widma, czyli pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów części rzeczywistej i urojonej. Mając obliczone 

zespolone widmo, należy napisać pętlę, która przejdzie po parach zespolonych wartości, obliczy sumę 

ich kwadratów i zapisze do tablicy. W drugim kroku należy obliczyć pierwiastek kwadratowy (square 

root, sqrt) z wartości obliczonych w poprzednim kroku. Wszystkie te obliczenia można wykonać 

w jednej tablicy, nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych tablic. 

Wartość składowej Nyquista dla sygnału rzeczywistego (drugi element tablicy wyników) powinna 

zawsze być zerowa. Zatem nie ma potrzeby, aby pierwsze dwie wartości zespolonego widma traktować 

inaczej niż pozostałe. 



 

2. Zastosowanie funkcji okna 

Zadania: 

• Dołączyć do kodu plik nagłówkowy zawierający obliczone współczynniki okna. 

• Dodać funkcję okna do procedury obliczającej widmo amplitudowe. 

• Wykonać i zapisać wykres obliczonego widma. 

W raporcie: 

• Zamieścić kod obliczający widmo amplitudowe. 

• Zamieścić uzyskany wykres obliczonego widma. Porównać z wykresem uzyskanym 

w zadaniu 1, gdy nie zastosowano funkcji okna. Porównać również z wykresem z CCS 

uzyskanym dla zastosowanego okna. Skomentować różnice, opisać wpływ funkcji okna na 

kształt widma. 

Podpowiedzi 

Współczynniki wybranej funkcji okna czasowego należy obliczyć samodzielnie, stosując zewnętrzne 

oprogramowanie. Np. dla Pythona, w module NumPy jest funkcja hamming lub hanning. Współczynniki 

okna należy zamienić na liczby w formacie Q15, z zaokrągleniem. Sposób przeliczania należy wybrać 

w taki sposób, aby nie nastąpiło przekroczenie zakresu liczb typu short. 

 

3. Wyszukiwanie maksimów w widmie 

Zadania: 

• Zaimplementować przygotowany algorytm, który znajdzie indeks wartości widma 

odpowiadającej pierwszemu istotnemu maksimum widma i zapisze go do zmiennej. 

• Uruchomić napisany algorytm. Za pomocą debuggera sprawdzić poprawność działania 

algorytmu, ew. zmodyfikować kod tak, aby działał poprawnie. Wykonać zrzut fragmentu 

ekranu pokazujący wartość znalezionego indeksu. 

• Dodać kod, który na podstawie znalezionego indeksu maksimum widma obliczy jego 

częstotliwość w Hz, z dokładnością do 1 Hz (czyli jako liczbę całkowitą). Przyjąć stałą 

częstotliwość próbkowania równą 48 kHz i stały rozmiar FFT 2048. Wykonać zrzut fragmentu 

ekranu pokazujący wartość obliczonej częstotliwości. 

W raporcie: 

• Opisać zaprojektowany algorytm wyszukiwania maksimum widmowego. 

• Zamieścić kod wyszukujący pierwsze maksimum widmowe. 

• Zamieścić zrzut ekranu pokazujący obliczony indeks maksimum widma. Skomentować 

poprawność obliczeń. 

• Zamieścić kod obliczający częstotliwość składowej widmowej dla podanego indeksu. 



• Zamieścić zrzut ekranu pokazujący obliczoną częstotliwość maksimum widma. Skomentować 

przyczyny rozbieżności w stosunku do rzeczywistej częstotliwości sygnału. 

Podpowiedzi 

Projektując algorytm detekcji maksimum należy wziąć pod uwagę to, że szukane pierwsze lokalne 

maksimum nie musi być maksimum globalnym (nie wystarczy więc znaleźć maksymalną wartość widma 

amplitudowego) oraz że w sygnale może być obecna podłoga szumowa, w której mogą się znaleźć 

lokalne minima – te powinny być odrzucane. 

Wzór do obliczenia częstotliwości dla znalezionego indeksu można znaleźć w prezentacji z wykładu 

(jest związany z rozdzielczością częstotliwościową analizy FFT). Obliczenia te można wykonać w kodzie 

w prosty sposób, za pomocą liczb całkowitych typu long. Należy zauważyć, że dzielenie przez 2048 

odpowiada przesunięciu bitowemu w prawo (≫) o 11 miejsc. 

 

4. Analiza widmowa dla sygnału z wejścia mikrofonowego 

Zadania: 

• W kodzie programu przywrócić analizę sygnału z wejścia mikrofonowego – nie nadpisywać 

zawartości zmiennej mono_wejscie. Najlepiej jest wyłączyć komentarzem // linię 

podstawiającą próbki testsignal. 

• Wykonać analizę sygnału z wejścia mikrofonowego, np. „śpiewając” do mikrofonu samogłoskę 

w trakcie działania programu, nagrywając dźwięk instrumentu muzycznego emitowany 

z głośnika smartfona, itp. 

• Zapisać wykres wyniku analizy oraz znalezioną wartość częstotliwości maksimum. 

• Wykonać co najmniej trzy takie próby dla różnych dźwięków i zapisać wyniki każdej próby. 

• Dla chętnych, w miarę wolnego czasu: dodać dyrektywę #define, która decyduje, czy do analizy 

jest używany sygnał z wejścia mikrofonowego czy testsignal. 

W raporcie: 

• Zamieścić uzyskane wykresy, podać wyniki detekcji maksimum. 

• Opisać uzyskane wyniki, ocenić dokładność działania napisanego algorytmu. 

 

Koniec zadania projektowego 

 

 

 


