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Wstęp 

Zadanie polega na zaimplementowaniu, uruchomieniu i przetestowaniu trzech mniej typowych, ale 

prostych typów filtrów: grzebieniowego, rekursywnego filtru grzebieniowego oraz filtru 

wszechprzepustowego. Materiały pomocne w wykonywaniu zadania to prezentacja z wykładów ZPS: 

Systemy liczbowe, prezentacja Filtry cyfrowe – specjalne typy filtrów z wykładu Przetwarzanie dźwięku 

i obrazu, lista instrukcji wewnętrznych procesora C5535 (dostępna na stronie Katedry), a także 

dokumentacja biblioteki DSPLIB (dostępna w materiałach pomocniczych na stronie Katedry oraz po 

wpisaniu SPRU422J w przeglądarce internetowej). 

 

Przygotowanie projektu 

Poniższe czynności można wykonać na początku zajęć albo przed zajęciami. 

Zadania: 

• Utworzyć w CCS kopię szablonu projektu i nazwać ją Specjalne. Wszystkie polecenia należy 

wykonać w tym projekcie. 

• W globalnej części pliku main.c zdefiniować stałą (#define), która określa opóźnienie filtru 

wyrażone w milisekundach. Na początek przyjąć wartość 200 ms. Maksymalna wartość to 

1000 ms. 

• Poniżej dodać drugą stałą, która odpowiada opóźnieniu filtru wyrażonemu liczbą próbek. 

Wartość tę należy obliczyć na podstawie poprzedniej stałej, przyjmując częstotliwość 

próbkowania równą 48000 próbek na sekundę. Ma to być liczba typu long. Uwaga: jeżeli 

podstawiamy wartość wyrażenia pod stałą #define, należy to wyrażenie ująć w nawiasach (). 

• Dodać kolejną stałą, która określa współczynnik wzmocnienia. Ma to być liczba w formacie 

Q15, nie powinna być większa niż 0,5. Początkowo przyjąć wartość ok. 0,35 dziesiętnie. 

• Dodać jeszcze jedną stałą, która jest równa 1 minus wartość utworzona w poprzednim 

podpunkcie (w obliczeniach można przyjąć „prawie 1” w zapisie Q15). 

• Utworzyć bufor na próbki (format Q15) o długości równej opóźnieniu filtru. 

• Utworzyć indeks do bufora (uwaga na typ zmiennej). 

• W funkcji main, w miejscu, w którym wykryto zmianę trybu przetwarzania po wciśnięciu 

przycisku, dodać instrukcje, które zerują cały bufor oraz ustawiają indeks bufora na zero. 
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• W trybie przetwarzania nr 1 wstawić instrukcje kopiujące zmienną mono_wejscie na oba 

kanały wyjściowe. 

 

1. Filtr grzebieniowy 

Filtr grzebieniowy powstaje poprzez zsumowanie przeskalowanych wartości: aktualnej próbki 

wejściowej oraz próbki wejściowej opóźnionej o L okresów próbkowania: 

y[n] = b0 * x[n] + bL * x[n-L] 

 

W zadaniu projektowym przyjmiemy: b0 = (1 – g), bL = g, gdzie g jest zdefiniowanym wcześniej 

wzmocnieniem filtru (g < 0,5). 

y[n] = (1 – g) * x[n] + g * x[n-L] 

Zadania: 

• W trybie pracy nr 2 dodać instrukcje, które implementują filtr grzebieniowy wg powyższego 

równania, działający na zmiennej mono_wejscie. Wynik filtracji należy wysłać na oba kanały 

wyjściowe. 

• Odsłuchać efekt za pomocą słuchawek i mikrofonu. Ocenić, czy algorytm działa poprawnie. 

W raporcie: 

• Zamieścić fragment kodu realizujący filtrację. 

• Opisać wynik działania układu na podstawie odsłuchania sygnałów. 

Podpowiedzi 

W filtrze grzebieniowym występuje tylko jeden blok opóźniający, który opóźnia sygnał o L próbek. 

Można zrealizować filtr z użyciem tzw. linii opóźniającej. Jest to bufor, w którym próbki są zapisywane 

zawsze na jednym końcu bufora, a odczytywane są zawsze z drugiego końca. Próbki przesuwają się 

w buforze od wejścia do wyjścia. Można bardzo łatwo zaimplementować linię opóźniającą z użyciem 

bufora kołowego. Indeks bufora zawsze wskazuje najstarszą próbkę. Wystarczy więc wziąć z bufora 

próbkę wskazywaną przez indeks, użyć ją do obliczeń, następnie zapisać w jej miejsce najnowszą 

próbkę i przesunąć indeks. 

Obliczenie równania filtru na procesorze DSP można przeprowadzić na co najmniej dwa sposoby. 

Pierwszy, prostszy sposób polega na tym, że wszystkie cząstkowe wyniki operacji są zapisywane jako 

typ Q15 (short). Zmniejsza się w ten sposób precyzję obliczeń, ale nie jest to krytyczne dla omawianego 

algorytmu. Można całe wyrażenie obliczyć jedną instrukcją albo rozbić ją na kilka instrukcji. W tym 

drugim przypadku warto zapisywać cząstkowe wyniki operacji do zmiennych oznaczonych jako const. 

+
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bL

x[n] y[n]
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Ze względu na ryzyko wystąpienia przepełnienia zakresu liczb, należy wykorzystać funkcje procesora 

działające w trybie nasycenia: _smpy (mnożenie), _sadd (dodawanie) i _ssub (odejmowanie). 

Drugi, bardziej poprawny sposób obliczeń polega na wykonaniu wszystkich obliczeń na zmiennych typu 

long i zamianie dopiero końcowego wyniku na typ Q15, z zaokrągleniem wartości. Jest to trochę 

bardziej skomplikowane niż poprzedni przypadek. Procesor posiada instrukcje działające w trybie 

nasycenia dla liczb typu long (są opisane w dokumencie dostępnym na stronie Katedry). Do 

zapisywania cząstkowych wyników obliczeń można też użyć 40-bitowego typu long long. Wybór 

metody obliczeń pozostawiam studentom. 

 

2. Rekursywny filtr grzebieniowy 

Rekursywny filtr grzebieniowy powstaje poprzez zsumowanie przeskalowanych wartości: aktualnej 

próbki wejściowej oraz próbki wyjściowej (wyniku filtracji) opóźnionej o L okresów próbkowania: 

y[n] = b0 * x[n] + aL * y[n-L] 

 

W zadaniu projektowym przyjmiemy: b0 = (1 – g), aL = g, gdzie g jest zdefiniowanym wcześniej 

wzmocnieniem filtru (g < 0,5). 

y[n] = (1 – g) * x[n] + g * y[n-L] 

Zadania: 

• W trybie pracy nr 3 dodać instrukcje, które implementują rekursywny filtr grzebieniowy 

wg powyższego równania, działający na zmiennej mono_wejscie. Wynik filtracji należy wysłać 

na oba kanały wyjściowe. 

• Odsłuchać efekt za pomocą słuchawek i mikrofonu. Ocenić, czy algorytm działa poprawnie. 

W raporcie: 

• Zamieścić fragment kodu realizujący filtrację. 

• Opisać wynik działania układu na podstawie odsłuchania sygnałów. 

• Porównać wynik działania filtrów grzebieniowych: prostego i rekursywnego. 

Podpowiedzi 

Rekursywny filtr grzebieniowy implementuje się prawie tak samo jak prosty filtr grzebieniowy. Różnica 

polega wyłącznie na wartościach przechowywanych w buforze. 
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3. Filtr wszechprzepustowy 

Filtr wszechprzepustowy jest połączeniem filtrów grzebieniowych: prostego i rekursywnego, w jeden 

układ: 

y[n] = b0 * x[n] + x[n-L] - aL * y[n-L] 

 

Filtr wszechprzepustowy wymaga, aby b0 = aL. W takim przypadku wpływy obu filtrów na widmo 

amplitudowe kompensują się i uzyskujemy płaskie widmo amplitudowe. W zadaniu projektowym 

przyjmiemy: b0 = aL = g, gdzie g jest zdefiniowanym wcześniej wzmocnieniem filtru (g < 0,5). 

y[n] = g * x[n] + x[n-L] - g * y[n-L] 

Zadania: 

• W trybie pracy nr 4 dodać instrukcje, które implementują filtr wszechprzepustowy 

wg powyższego równania, działający na zmiennej mono_wejscie. Wynik filtracji należy wysłać 

na oba kanały wyjściowe. 

• Odsłuchać efekt za pomocą słuchawek i mikrofonu. Ocenić, czy algorytm działa poprawnie. 

• Porównać efekty dla filtrów: wszechprzepustowego i rekursywnego grzebieniowego. Ocenić, 

czy są słyszalne różnice w brzmieniu dźwięku. 

W raporcie: 

• Zamieścić fragment kodu realizujący filtrację. 

• Opisać wynik działania układu na podstawie odsłuchania sygnałów. 

• Porównać wynik działania filtru wszechprzepustowego z filtrami grzebieniowymi. 

Podpowiedzi 

Z równania filtru wszechprzepustowego może wydawać się, że potrzebne są dwie linie opóźniające. 

Jednak należy zauważyć, że w schemacie filtru występuje tylko jeden blok opóźniający, zatem 

wystarczy nam jedna linia opóźniająca. Bufor przechowuje wyniki odejmowania próbek: wejściowej 

i przeskalowanej wyjściowej. 
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4. Testowanie działania algorytmów dla zmiennych wartości parametrów 

Zadania: 

• Zbadać działanie filtrów dla kilku wartości opóźnienia sygnału z zakresu od 10 ms do 1 s. 

• Zbadać działanie filtrów dla kilku wartości wzmocnienia g z zakresu 0 < g < 0,5. 

• W miarę dostępnego czasu: zmodyfikować kod w taki sposób, aby program informował na 

wyświetlaczu o typie aktywnego układu (2 linie po 19 znaków, tylko wielkie litery, cyfry 

i podstawowe znaki). 

W raporcie: 

• Opisać różnice pomiędzy efektami działania algorytmu dla różnych wartości parametrów. 

• Podać przykładowe praktyczne zastosowania opracowanych algorytmów. 

 

Koniec zadania projektowego 

 

 

 


