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Wstęp 

Celem zadania jest implementacja filtru cyfrowego o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR) 

z wykorzystaniem funkcji z biblioteki DSPLIB oraz przebadanie go za pomocą sygnałów testowych, 

wykorzystując wiedzę nabytą podczas realizacji poprzednich zadań projektowych. 

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

Systemy liczbowe, prezentacja Filtry IIR 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 

IIR. Wszystkie polecenia należy wykonać w tym projekcie. 

 

Przygotowanie do zajęć 

Poniższe czynności należy wykonać przed zajęciami. 

Zadania: 

• Obliczyć współczynniki dolnoprzepustowego filtru IIR ósmego rzędu, o częstotliwości 

granicznej takiej samej, jak użyta w poprzednim zadaniu dla filtru FIR (długość filtru podana 

w arkuszu nie ma tu zastosowania). Filtr musi być zaprojektowany w strukturze kaskadowej 

(SOS). Wykorzystać oprogramowanie do projektowania filtrów (Matlab, Python, itp.). Przyjąć 

częstotliwość próbkowania 48 kHz. 

• Wykonać wykres charakterystyki częstotliwościowej filtru. 

• Przekształcić współczynniki filtru do formatu Q1.14. Dobrać wzmocnienie filtru w taki sposób, 

aby nie spowodować przepełnienia zakresu ani zbytniego stłumienia sygnału. Uwaga: 

obliczone współczynniki w formacie zmiennoprzecinkowym należy przynieść na zajęcia 

projektowe – może wystąpić potrzeba ich ponownego przeliczenia. 

• 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: 

Uwaga: opracowanie w raporcie należy wykonać dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników filtracji. 

Możliwe, że konieczne będzie ponowne przeliczenie filtru. 
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• Podać parametry projektowe filtru. Zamieścić obliczone współczynniki filtru oraz opisać 

procedurę ich obliczania. 

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

projektowe. 

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. 

Aby zmniejszyć ryzyko utraty stabilności filtru w implementacji stałoprzecinkowej, należy 

zaprojektować filtr w strukturze kaskadowej (SOS, second order sections). Dla filtru 8. rzędu 

otrzymujemy cztery sekcje drugiego rzędu. Po zaprojektowaniu filtru za pomocą iirfilter w Pythonie 

otrzymujemy następującą macierz współczynników. 

[[ 2.43444902e-10  4.86889804e-10  2.43444902e-10  1.  -1.75785265  0.773021088] 
 [ 1.              2.              1.              1.  -1.78875835  0.80419348] 
 [ 1.              2.              1.              1.  -1.84881984  0.86477323] 
 [ 1.              2.              1.              1.  -1.93365048  0.95033587]] 

Wiersze macierzy odpowiadają sekcjom drugiego rzędu, kolumny to współczynniki sekcji w kolejności: 

b0, b1, b2, a0, a1, a2. Współczynnik a0 jest zawsze równy jedności. 

Wzmocnienie filtru zostało w całości umieszczone w pierwszej sekcji. Nie można w taki sposób 

zaimplementować stałoprzecinkowego filtru, ponieważ wartości w liczniku pierwszej sekcji są zbyt 

małe. Dlatego trzeba „wyciągnąć” wzmocnienie z pierwszej sekcji. Wzmocnienie filtru jest w tym 

przypadku równe wartości w pierwszym rzędzie, w pierwszej kolumnie. Niektóre narzędzia, np. 

Matlab, od razu podają wzmocnienie (gain) osobno. Otrzymujemy: 

[[ 1.          2.          1.          1.         -1.75785265  0.77302109] 
 [ 1.          2.          1.          1.         -1.78875835  0.80419348] 
 [ 1.          2.          1.          1.         -1.84881984  0.86477323] 
 [ 1.          2.          1.          1.         -1.93365048  0.95033587]] 

oraz wzmocnienie k = 2.43444902e-10. 

Teraz musimy to wzmocnienie rozdzielić na sekcje, tak aby iloczyn wzmocnień sekcji był równy k. 

Można zacząć od podziału „po równo”, czyli do każdej sekcji przydzielić wzmocnienie k0 = 0.00387103. 

Po uwzględnieniu tego wzmocnienia w każdej sekcji otrzymujemy: 

[[ 0.00387103  0.00774205  0.00387103  1.         -1.75785265  0.77302109] 
 [ 0.00387103  0.00774205  0.00387103  1.         -1.78875835  0.80419348] 
 [ 0.00387103  0.00774205  0.00387103  1.         -1.84881984  0.86477323] 
 [ 0.00387103  0.00774205  0.00387103  1.         -1.93365048  0.95033587]] 

Taki podział nie musi być optymalny. Niektóre sekcje mogą mieć za duże wzmocnienie, inne za małe. 

W razie potrzeby można ten podział skorygować, przydzielając inne wzmocnienie do każdej sekcji. 



Pozostało przekształcenie współczynników na wartości stałoprzecinkowe. Proszę zwrócić uwagę, że 

wartości w piątej kolumnie są mniejsze od -1. Nie możemy więc użyć formatu Q15. Pozostaje nam 

format Q1.14. Wartości współczynników mnożymy więc przez 214 i zaokrąglamy. 

Jeżeli filtr nie działa prawidłowo, ze względu na przesterowanie, można ograniczyć wzmocnienie sekcji, 

mnożąc współczynniki b przez liczbę mniejszą od 1. Wartość tę trzeba dobrać eksperymentalnie, można 

zacząć od 0,98 i zmniejszać ją, jeżeli filtr nadal jest przesterowany. Nie należy używać zbyt małych 

współczynników, ponieważ spowoduje to nadmierne wytłumienie sygnału. 

Po tych operacjach otrzymujemy współczynniki stałoprzecinkowe: 

[[    63    127     63  16384 -28801  12665] 
 [    63    127     63  16384 -29307  13176] 
 [    63    127     63  16384 -30291  14168] 
 [    63    127     63  16384 -31681  15570]] 

Te współczynniki należy skopiować do kodu C (proszę najpierw sprawdzić w dokumentacji które 

współczynniki są potrzebne do wywołania funkcji). 

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

decybelowej. Wykres należy wykonać dla współczynników zmiennoprzecinkowych. W Pythonie można 

użyć funkcji sosfreqz do obliczenia charakterystyki widmowej. 

 

1. Implementacja filtru IIR i jego testowanie za pomocą szumu 

Zadania: 

• W krokach 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 IIR w strukturze kaskadowej, Direct Form I. Zapoznać się z dokumentacją funkcji. 

Upewnić się, że współczynniki filtru są zapisane w formie wymaganej przez funkcję. 

• Zadeklarować bufor roboczy wymagany przez funkcję. W miejscu w kodzie, w którym 

następuje zmiana kroku po wciśnięciu przycisku, wstawić instrukcje zerujące zawartość bufora 

roboczego filtru. 

• W kroku 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 kroków, zapisać zawartość zmiennej lewy_wyjscie do bufora typu 

short o rozmiarze co najmniej 2048 próbek. 

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

krok można tymczasowo ustawić na 2). Wykonać wykres widma przefiltrowanego sygnału za 

pomocą funkcji wykresu z CCS (FFT o rozmiarze 2048). Zapisać wykres. 

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

w kroku 1 zapisać wysyłanie na wyjście szumu bez filtracji. Uwaga: ze względu na duży poziom 



wyjściowego sygnału i możliwość przesterowania przetwornika, zaleca się przeskalować 

wartość sygnału przed podaniem na wyjście, np. lewy_wyjscie >>= 4. 

• Jeżeli nie uda się uzyskać poprawnego wyniku filtracji, a kod jest napisany poprawnie, należy 

ponownie przeliczyć współczynniki filtru, np. korygując jego wzmocnienie. 

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. 

• Porównać wynik filtracji (wykres widma) z analogicznym wykresem uzyskanym dla filtru FIR. 

Omówić różnice. Ocenić skuteczność filtracji za pomocą filtrów FIR i IIR. 

• Opisać wynik działania filtracji na podstawie odsłuchania sygnałów. 

Podpowiedzi 

Dokumentacja DSPLIB (w języku angielskim) znajduje się na stronie Katedry w materiałach 

pomocniczych do projektu. Można ją również znaleźć wpisując SPRU422J w wyszukiwarce 

internetowej. Przy wywoływaniu funkcji należy pamiętać o rzutowaniu wskaźników do tablic na typ 

(DATA*), jeżeli mają one inny typ. Funkcja filtracji z DSPLIB wymaga od nas utworzenia i podania bufora 

roboczego. 

Zakładając, że kod programu i obliczone współczynniki filtru są poprawne, mogą zaistnieć dwa 

przypadki nieprawidłowego działania filtru. W pierwszym następuje przesterowanie filtru przez 

przepełnienie zakresu, przez co zamiast spodziewanego efektu filtracji dostajemy szerokopasmowy 

szum. Przyczyną jest nadmierne wzmocnienie całego filtru albo niektórych sekcji. Należy wrócić do 

etapu obliczania współczynników, zmniejszając wzmocnienia sekcji lub inaczej rozkładając 

wzmocnienie na sekcje. 

Drugi możliwy przypadek to wyzerowanie sygnału wyjściowego w wyniku niedopełnienia zakresu. 

Może tak się stać, gdy wzmocnienie filtru lub sekcji jest zbyt małe. Również w tym przypadku należy 

skorygować wzmocnienie. 

Sposób generowania sygnałów testowych był przedmiotem zadania projektowego nr 1. 

 

2. Testowanie filtru za pomocą sygnału piłokształtnego 

Zadania: 

• W kroku 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 czasowy sygnału po filtracji (dla pierwszego zapełnienia bufora po 

uruchomieniu filtru). Zapisać wykres. Zinterpretować zmiany kształtu fali po filtracji. 

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



• 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. 

• Porównać wynik filtracji (wykres widma) z analogicznym wykresem uzyskanym dla filtru FIR. 

Omówić różnice. Ocenić skuteczność filtracji za pomocą filtrów FIR i IIR. 

• Porównać wykresy czasowe wyników filtracji dla filtru IIR i FIR (dla pierwszego zapełnienia 

bufora po uruchomienia filtru). Opisać różnice pomiędzy wynikami, wyjaśnić z czego one 

wynikają. 

• Opisać wynik działania filtracji na podstawie odsłuchania sygnałów. 

 

3. Wpływ rzędu filtru na wynik filtracji 

Zadania: 

• Używając zaimplementowanego filtru, wykonać filtrację sygnału piłokształtnego 

z wykorzystaniem tylko pierwszej sekcji filtru. Wykonać wykres widma sygnału po filtracji. 

• Powtórzyć powyższą operację, tym razem używając dwóch pierwszych sekcji filtru. 

• Jeszcze raz wykonać tę samą operację, ale używając trzech pierwszych sekcji filtru. 

W raporcie: 

• Zamieścić wykresy widmowe dla oryginalnego sygnału oraz dla sygnału przefiltrowanego 

z użyciem jednej, dwóch, trzech i czterech sekcji. Do każdego wykresu podać użyty rząd filtru. 

• Porównać i opisać efekty filtracji, wytłumaczyć zaobserwowane różnice. 

Podpowiedź 

Liczbę aktywnych sekcji filtru można ustawić za pomocą jednego z argumentów funkcji wykonującej 

filtrację. 

 



4. Testowanie filtru za pomocą sygnału z mikrofonu 

Zadania: 

• W kroku 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 kroku 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 kroków. 

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 

 

 

 


