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Wstęp 

 

Celem zadania jest implementacja filtru cyfrowego o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), 

wykorzystując funkcję z biblioteki DSPLIB, oraz przebadanie go za pomocą sygnałów testowych. 

Materiały pomocne w wykonywaniu zadania to prezentacje z wykładów ZPS: Filtry cyfrowe oraz 

Systemy liczbowe, prezentacja Filtry FIR z wykładu Przetwarzanie dźwięku i obrazu, 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 

FIR. Wszystkie polecenia należy wykonać w tym projekcie. 

 

Przygotowanie do zajęć 

Poniższe czynności należy wykonać przed zajęciami. 

Zaleca się, aby studenci zainstalowali na swoich smartfonach aplikację umożliwiającą generowanie 

sygnału sinus o regulowanej częstotliwości. Uprości to testowanie filtru. 

Zadania: 

• Z arkusza zamieszczonego obok instrukcji do zajęć należy odczytać wartości długości filtru FIR 

oraz częstotliwości granicznej filtru dolnoprzepustowego w Hz, dla osoby wykonującej projekt. 

Jeżeli projekt jest wykonywany w dwuosobowych grupach, należy wybrać jeden zestaw 

parametrów, dla dowolnej z osób. 

• Obliczyć współczynniki dolnoprzepustowego filtru FIR o długości i częstotliwości granicznej 

odczytanej z arkusza. Wykorzystać oprogramowanie do projektowania filtrów (Matlab, 

Python, itp.). Przyjąć częstotliwość próbkowania 48 kHz. 

• Wykonać wykres charakterystyki częstotliwościowej (amplitudowej) filtru. 

• Przekształcić współczynniki filtru do formatu Q15, z zaokrągleniem. Uwaga: podczas zajęć 

należy mieć również oryginalne (zmiennoprzecinkowe) wartości współczynników. 

• Upewnić się, że stałe wzmocnienie filtru (suma współczynników) nie przekracza zakresu liczby 

typu short. W razie potrzeby, przeskalować współczynniki. 
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• Zapisać współczynniki w kodzie programu w pliku main.c, jako tablicę typu const short. Uwaga: 

nie umieszczać wszystkich współczynników w jednej linii. Długość linii kodu nie powinna 

przekraczać 120 znaków. 

W raporcie: 

• Zamieścić parametry projektowe filtru. 

• Zamieścić wykres charakterystyki częstotliwościowej filtru. Ocenić, czy spełnia ona wymagania 

projektowe. 

• Podać wartość stałego wzmocnienia filtru. 

Podpowiedzi 

Do obliczenia współczynników filtru należy użyć oprogramowania. Kilka z dostępnych możliwości: 

• Matlab z Signal Processing Toolbox – jeżeli student ma dostęp do programu, może skorzystać 

z wygodnego narzędzia fdatool (w nowszych wersjach programu: filterDesigner);  

• Python z modułami NumPy i SciPy (oraz matplotlib do wykonania wykresów) – projektowanie 

filtru wymaga napisania skryptu, przykłady podano w prezentacji z wykładu PDiO; 

• GNU Octave z modułem Signal – składnia kompatybilna z Matlabem, ale brak graficznego 

narzędzia, trzeba napisać skrypt. 

Obliczone zmiennoprzecinkowe współczynniki filtru należy przekształcić do stałoprzecinkowego 

formatu Q15, z zaokrągleniem. Suma współczynników Q15 (stałe wzmocnienie) nie powinna 

przekraczać zakresu liczby typu short. Jeżeli przekracza, współczynniki należy przeskalować, w możliwie 

najmniejszym stopniu. 

Charakterystykę częstotliwościową filtru wykreśla się jako moduł widma charakterystyki, w skali 

decybelowej. W Matlabie i Pythonie można użyć funkcji freqz do obliczenia charakterystyki widmowej. 

 

1. Implementacja filtru FIR, testowanie za pomocą szumu 

Zadania: 

• W trybach pracy 1, 3, 4 algorytmu dodać instrukcje kopiujące zmienną mono_wejscie na oba 

kanały wyjściowe. 

• W dokumentacji biblioteki DSPLIB znaleźć funkcję, która umożliwi wykonanie filtracji za 

pomocą filtru FIR o obliczonych współczynnikach. Zapoznać się z dokumentacją funkcji. 

• Zamieścić w kodzie programu tablicę obliczonych współczynników filtru (typ const short). 

Długość linii kodu nie może przekraczać 120 znaków. 

• Utworzyć bufor roboczy dla filtru. W miejscu w kodzie, w którym następuje zmiana trybu po 

wciśnięciu przycisku, wstawić instrukcje zerujące zawartość bufora roboczego filtru. 

• W trybie nr 2 dodać instrukcję, która na wejście filtru podaje jedną próbkę białego szumu, 

a wynik filtracji zapisuje do zmiennej lewy_wyjscie (tę zmienną należy skopiować do zmiennej 

prawy_wyjscie). Wykorzystać kod utworzony w zadaniu projektowym nr 1 do generowania 

szumu. 



• Po obsłużeniu wszystkich trybów, zapisać zawartość zmiennej lewy_wyjscie do bufora typu 

short o rozmiarze co najmniej 2148 próbek. 

• Zatrzymać program po zapełnieniu bufora po raz pierwszy (do tego punktu wartość zmiennej 

tryb_pracy można tymczasowo ustawić na 2). Wykonać wykres widma przefiltrowanego 

sygnału za pomocą funkcji wykresu z CCS (FFT o rozmiarze 2048). Uwaga: należy pominąć 

pierwsze 100 próbki wyniku filtracji, podając w oknie programu Start address np. bufor+100 

(bufor jest nazwą tablicy). Zapisać wykres. 

• Ocenić wynik filtracji odsłuchując przefiltrowany sygnał. Dla porównania, można tymczasowo 

w trybie 1 zapisać wysyłanie na wyjście szumu bez filtracji. 

W raporcie: 

• Zamieścić fragment kodu realizujący filtrację. 

• Zamieścić wykres widma uzyskany dla filtracji białego szumu. Ocenić dokładność filtracji, 

porównując go z wykresem charakterystyki filtru uzyskanym na etapie projektowania. 

• Opisać wynik działania filtracji na podstawie odsłuchania sygnałów. 

Podpowiedzi 

Biblioteka DSPLIB posiada gotową funkcję do filtracji FIR. Aby jej użyć, potrzebujemy bufora roboczego, 

którego długość jest o 2 elementy większa niż długość filtru. Bufor powinien być wyzerowany przed 

pierwszym użyciem, najlepiej jest zerować go po każdej zmianie trybu programu. 

 

2. Testowanie filtru za pomocą sygnału piłokształtnego 

Zadania: 

• W trybie nr 3 dodać instrukcję, która na wejście filtru podaje jedną próbkę sygnału 

piłokształtnego o częstotliwości 100 Hz, a wynik filtracji zapisuje do zmiennej lewy_wyjscie (tę 

zmienną należy skopiować do zmiennej prawy_wyjscie). Wykorzystać kod utworzony 

w zadaniu projektowym nr 1 do generowania sygnału. 

• Wykonać wykres widma sygnału po filtracji, w taki sam sposób, jak dla białego szumu. 

• Wykonać wykres czasowy sygnału po filtracji (dla pierwszego zapełnienia bufora po 

uruchomieniu filtru). Zapisać wykres. 

• Zinterpretować wykres czasowy – zmiany kształtu fali po filtracji. 

• Ocenić wynik filtracji odsłuchując przefiltrowany sygnał, podobnie jak w poprzednim zadaniu 

(porównać z sygnałem piłokształtnym nie przetworzonym przez filtr). Uwaga: ze względu na 

łatwość przesterowania przetwornika, należy przeskalować wartości podawane na 

przetwornik, np. lewy_wyjscie >>= 4 (tylko do tego podpunktu). 

W raporcie: 

• Zamieścić fragment kodu realizujący filtrację. 

• Zamieścić wykres widma uzyskany dla filtracji sygnału piłokształtnego. Ocenić dokładność 

filtracji, porównując go z wykresem charakterystyki filtru uzyskanym na etapie projektowania 



oraz z wykresem widma nie przetworzonego sygnału piłokształtnego, wykonanego w zadaniu 

projektowym nr 1. 

• Zinterpretować kształt wykresu czasowego sygnału po filtracji. Wyjaśnić dlaczego kształt 

sygnału piłokształtnego zmienił się po filtracji właśnie w taki sposób. Wyjaśnić dlaczego 

początkowe próbki wyniku filtracji są w przybliżeniu zerowe. Wyjaśnić dlaczego indeksy 

czasowe zębów piły są inne dla wyniku filtracji niż dla sygnału przed filtracją. 

• Opisać wynik działania filtracji na podstawie odsłuchania sygnałów. 

 

3. Testowanie filtru za pomocą sygnału z mikrofonu 

Zadania: 

• W trybie nr 4 dodać instrukcję, która na wejście filtru podaje jedną próbkę sygnału z mikrofonu 

(zmienna mono_wejscie), a wynik filtracji zapisuje do zmiennej lewy_wyjscie (tę zmienną 

należy skopiować do zmiennej prawy_wyjscie). 

• Ocenić dokładność filtracji poprzez odsłuchiwanie sygnałów po filtracji. W trybie nr 1, sygnał 

wejściowy powinien być podawany na wyjście bez zmian. 

• Dodatkowe punkty za napisanie kodu w taki sposób, aby funkcja filtracji była wywoływana 

tylko raz, a nie osobno w każdym z trzech trybów. 

W raporcie: 

• Zamieścić fragment kodu realizujący filtrację. 

• Opisać wynik działania filtracji na podstawie odsłuchania sygnałów. 

Podpowiedzi 

Najprościej jest przetestować działanie filtru podając na mikrofon sygnał sinusoidalny i zmieniając jego 

częstotliwość. Można do tego wykorzystać jedną z wielu aplikacji instalowanych na smartfonie, 

przykładając głośnik smartfona do mikrofonu podłączonego do wejścia układu DSP. W przypadku 

korzystania z tego rozwiązania, proszę ograniczyć głośność sygnału, tak aby nie przeszkadzać innym 

osobom wykonującym projekt. 

 

Koniec zadania projektowego 

 

 

 


